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 البسيطة في الفصول  قاتعااإلس1اعد ت1زايد اإلهتمام بدمج ذوي          :ملخMص الدراسMة   

دمج عينات قبول فكرة بالمملكة العربية السعودية   الم1دارس العادي1ة في      ف1ي   الملحق1ة   

توفي11ر م1ع محاول1ة   و  .دارس العام1ة م1  المتوس1طة والش1ديدة ف1ي ال   عاق1ات م1ن ذوي اإل 

 المتوس111طة عاق111اتاإلل111ذوي   تقي111يدًاأق111لأآث111ر إس111تيعابًا وتعليم111ية واجتماع111ية بي111ئة 

 هذه الفئة أفراد تعليمية معينة لتعليم   إجراءات توفي1ر    إل1ى ت الحاج1ة     ظه1ر  ،والش1ديدة 

 اآلخريناع1تمادهم على   الت1ى تس1اعد عل1ى تقل1يل         المه1ارات الالزم1ة   وتدري1بهم عل1ى     

 عرض إلى وعل1يه، ف1إن ه1ذه الدراسة هدفت   . االس1تقاللية  أدن1ى م1ن    ًاح1د له1م   وتوف1ر   

 وتوض1111يح ،فهاراءات التعليم1111ية م1111ن خ1111الل تع1111ري  ج1111وص1111في لمجم1111وعة م1111ن اإل 

 المتوس1طة والش1ديدة   عاق1ات اإل ف1ي مج1ال إآس1اب ذوي     وآيف1ية تطب1يقها  ،خصائص1ها 

 ج11راءات تحدي11د أنس11ب ه11ذه اإلإل11ى ه11ذه الدراس11ة تيض11ًا ه11دفأ.  الالزم11ةالمه11ارات 

 م1ن خالل عرض نتائج الدراسات والبحوث التى أشارت    ،التالم1يذ ه1ؤالء   لالتعليم1ية   

 . ذلكإلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
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مملكة برعاية ذوي االحتياجات الخاصة في الالمتزايد  ن االه1تمام    بال1رغم م1   

 بي11ئة تعليم11ية  ف11ي الس11نوات األخي11رة وخاص11ة ف11ي مج11ال توفي11ر      الع11ربية الس11عودية  

 المتوس11طة عاق11اتاإلة ذوي إال أن ه11نالك ف11ئ تقي11يدًا أق11لأآث11ر إس11تيعابًا و واجتماع11ية 

 .رعاية لتلك الةلم تحظ بالرعاية الكافية رغم حاجتهم الماس والشديدة

دمج الجه111ود الم111بذولة ل111 أن ف111ي مج111ال الت111ربية الخاص111ة   مه111تم الح111ظ الوي

فكرة قبول لآثيرا في السنوات األخيرة هيْا  البس1يطة قد  عاق1ات اإلالمعاق1ين م1ن ذوي     

اإلستعداد كون لها ي والت1ي قد  ، المتوس1طة والش1ديدة  عاق1ات اإلدم1ج عي1نات م1ن ذوي     

 .  واستيعابًا داخل بيئات تعليمية أآثر تقبال لمطلوبةآتساب المهارات ااوالقدرة على 

 ةولك1ن األم1ر ال1ذي يج1ب وض1عه ف1ي االعت1بار أن ق1بول هذه الفئه المتوسط           

 ف11ي ب1رامج ال1دمج الت11ربوي الب1د أن يص1احبه وض11ع تص1ور آام11ل       اإلعاق1ة والش1ديدة 

 م11ع أق11رانهم داخ11ل البي11ئة  مم11ا يس11اعد عل11ى ف11رص تف11اعلهم   ،حت11ياجاتهم وق11دراتهمال

يج11ب أن يتض11من ه11ذا التص11ور تدع11يم ج11وانب الق11وة والتقل11يل م11ن     آم11ا .  درس11يةالم

المه11ارات ه11ذه الف11ئة إآس11اب العم11ل عل11ى  إل11ى باإلض11افةالس11لوآيات غي11ر الم11رغوبة 

 .اآلخرين الوظيفية التي تساعدهم على تقليل االعتماد على األآاديمية

ظيف111ية ت111تطلب   الواألآاديم111يةعمل111ية إآس111ابهم المه111ارات   والش111ك ف111ي أن   

 االستراتيجيات التعليمية المناسبة التي تساعدهم على استخدامكيفية ب ًا وب1يان  ًاتوض1يح 

وتتمثل هذه االستراتيجيات في .  األخطاء من قدر أقلاآتس1اب م1ثل ه1ذه المه1ارات ب      

ومن هنا .  لدراسة الوصفية التعليمية التي تشكل موضوع هذه ا    جراءاتاإلع1دد من    

 التعليمية المستخدمة مع جراءاتاإلمجموعة من  تقديم إلىتسعى   ه1ذه الدراس1ة      ف1إن 

التي أظهرت  جراءاتلفت النظر إليها، تلك اإل المتوس1طة والشديدة و عاق1ات اإلذوي  
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فاعلي11تها وآفاءته11ا ف11ي تنم11ية المه11ارات   أدب11يات ال11بحث ف11ي مج11ال الت11ربية الخاص11ة   

 . هذه الفئةأفرادالالزمة لدى 

 :مشكلة الدراسة

 المعاق1ين في المدارس العادية وظهور العديد من     التالم1يذ ه ل1دمج    م1ع ال1توج   

ال11بحوث العلم11ية ف11ي ه11ذا المج11ال، إال أن س11احة ال11بحث العلم11ي ف11ي عالم11نا العرب11ي     

 عاقاتتتط1رق الى خصائص ذوي اإل ال1بحوث العلم1ية الت1ى      الدراس1ات و    تفتق1ر ال1ى     

لم انه  الى هإضاف .ية وم1دى إمكان1ية دمجه1م في المدراس العاد      ،المتوس1طة والش1ديدة   

إآس11ابهم ف11ي  همهم والت11ى تس11ا تدريس11ناس11به ل التعليم11ية المج11راءاتإلي11تم التط11رق ل 

  .المختلفة بأقل قدر من األخطاءالمهارات 

ط1ارًا نظ1ريًا لمجموعة من   إتق1دم  بأنه1ا  تتمي1ز   الدراس1ة  وعل1ى ذل1ك ف1إن ه1ذه     

 بحيث تساعد ،لشديدة المتوسطة واعاقاتذوي اإلاإلس1ترتيجيات التى تستخدم لتعليم      

ومن .  خرينآلع1تمادهم عل1ى ا  ا وتقل1يل   له1م، االس1تقاللية عل1ى توفي1ر ح1دًا أدن1ى م1ن           

 التعليم111ية ج111راءاتاه111ي اإلم": ه111نا تت111بلور مش111كلة الدراس111ة ف111ي التس111اؤل التال111ي    

  ؟". المتوسطة والشديدةعاقاتالمستخدمة في تدريس ذوي اإل

 :أهميـة الدراسة

 المتوس11طة  عاق11اتاإلج المعاق11ين وخاص11ة ذوي  آلم11ا زاد ال11توجه نح11و دم11    

 ف11ي دورم الفص11ل الع11ادي تح11ديات ت11   الم11دارس العادي11ة واج11ه معل11  ض11مندة والش11دي

.   ه11ذه الف11ئة بالم11دارس العادي11ة  أف11رادمجمله11ا ح11ول آيف11ية تطوي11ر الم11ناهج لتناس11ب     

الم11ناهج  اس11تخدامالفص11ل أن يق11وم ب  لمعل11م األساس11يةوعل11يه أص11بح م11ن المتطل11بات    

وآ11ذلك .   الفص11ول العادي11ةض11من عل11ى ال11تعلم التالم11يذة الت11ي تس11اعد ه11ؤالء المناس11ب

 .قرانهم العاديينأ والتالميذإيجاد نوع من التفاعل بين هؤالء 
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محاول1ة توفير بيئة  م1ع   م1ع ال1توجه الس1ائد ل1دمج المعاق1ين، و     ،وهك1ذا ب1رزت    

 إل11ىة ماس11ة  المتوس11طة والش11ديدة، حاج11 عاق11اتاإل ل11ذوي قي11يدًا تأق11لأآث11ر إس11تيعابًا و

 بح11يث تس11اعد عل11ى  التالم11يذم ه11ؤالء ي تعليم11ية معي11نة تس11تخدم لتعل11 إج11راءاتتوفي11ر 

 وتوف11ر له11م ح11دا أدن11ى م11ن االس11تفادة م11ن الخ11دمات   ،خ11رينآلاتقل11يل اع11تمادهم عل11ى 

 ج11راءاتاإلوعل11يه رأى ال11باحث أهم11ية ت11ناول م11ثل ه11ذه     .  المقدم11ة داخ11ل المج11تمع  

 عاق11اتاإل تطب11يقها ف11ي مج11ال إآس11اب ذوي   وتوض11يح خصائص11ها وآيف11ية،التعليم11ية

 وأنماط السلوك المرغوب فيها،   ، الوظيفية األآاديميةالمتوس1طة والش1ديدة المه1ارات       

 وآيف11ية  ،ج11راءاتاإلوخاص11ة ف11ي ظ11ل ع11دم توف11ر الدراس11ات النظ11رية ح11ول ه11ذه        

وقد انعكس هذا في عدم اعتماد العاملين .  التالميذها في مجال تعليم هؤالء      استخدام

 المتوس11طة والش11ديدة عل11ى اس11تراتيجيات تعليم11ية    عاق11اتاإل مج11ال رعاي11ة ذوي  ف11ي

 قدر من أق1ل  المه1ارات المخ1تلفة ب   اآس1ابه إ وق1ادرة عل1ى      له1ذه الف1ئة،   مح1ددة وخاص1ة     

ي11رى ال11باحث أن اج11راء دراس11ة مس11حية نظ11رية ف11ي    ع11الوة عل11ى ذل11ك  و.  األخط11اء

  نظ11ريًاًاللباحث11ين إط11ار التعليم11ية س11وف يوف11ر ج11راءاتاإلال1وقت ال11راهن ح11ول ه11ذه  

س11تقبل م11ن إج11راء بح11وث تج11ريبية ح11ول أفض11ل االس11اليب التعليم11ية    مك11نهم ف11ي المي

 .التالميذهؤالء مة لءالم

 

 

 :هدف الدراسة

 التعليمية المستخدمة ج1راءات اإل طب1يعة  ق1ريب  تإل1ى ته1دف الدراس1ة الحال1ية     

ه11ان العامل11ين   أذإل11ى المتوس11طة والش11ديدة  عاق11اتاإل م11ن ذوي التالم11يذم11ع ه11ؤالء  

 ، وتعريفها،جراءاتاإل ع1ن طريق توضيح هذه  ،والمهتم1ين ف1ي مج1ال العم1ل معه1م        
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تخاذ القرارات ا وط1رق توظ1يفها ف1ي مج1ال       ،اتهااس1تخدام ن1واعها و  أ أهمي1تها و   وب1يان 

 والت1ى تس1هل عملية تعليم   ف1ي ه1ذا المج1ال،     لب1ناء اإلس1تيراتيجيات التعليم1ية الخاص1ة         

 تحديد أنسب إلىآما تهدف هذه الدراسة .  واستيعابًابوال ف1ي بيئات أآثر ق   ه الف1ئه    ذه1 

 م11ن خ11الل ع11رض ن11تائج الدراس11ات   التالم11يذ التعليم11ية م11ع ه11ؤالء  ج11راءاتاإله11ذه 

تهدف الحالية ن الدراسة إ : يمكن القول وبناًء عليه .   ذلك إلى التى أشارت    وال1بحوث 

 : اإلجابة عن األسئلة التاليةإلى

المتوس111طة والش111ديدة والت111ى تش111كل    عاق111اتاإلئص ذوي ماه111ي خص111ا  .1

  الوظيفية؟األآاديمية تعليمهم المهارات جراءاتإل  السلوك المدخلى

  التعليم11ية الخاص11ة ج11راءاتاإلم11ا أالس11اس النظ11رى ال11ذي تق11وم عل11يه      .2

  المتوسطة والشديدة؟عاقاتاإلبذوي 

ذوي   المستخدمة في مجال تعليم    التعليمية جراءاتاإلما طبيعة ونوعية     .3

  المتوسطة والشديدة؟عاقاتاإل

 عاقاتاإل ذوي التالميذ التعليمية فاعلية في إآساب    جراءاتاإلم1ا أآث1ر      .4

 الوظيف111ية وانم111اط الس111لوك األآاديم111يةالمتوس111طة والش111ديدة المه111ارات 

 المرغوب؟

 

 :حدود الدراسة

 والتى ، لل1بحث التربوي الوصفي األساس1ية عت1بارات  التح1دد ه1ذه الدراس1ة با     

 عاقاتاإل ذوي التالميذ التعليمية المتبعة مع جراءاتإلللنظرية تش1مل ه1نا الدراس1ة ا      

 إآساب  بغية،نواعها وتطبيقاتهاأاتها واستخدام وذلك من حيث   ؛المتوس1طة والش1ديدة   

 .نماط السلوك المرغوب فيهأ الوظيفية واألآاديمية المهارات التالميذهؤالء 
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 :مصطلحات الدراسة

 العدي11د م11ن المص11طلحات إل11ىحث لق11د تط11رق ال11باحث ض11من س11ياق ه11ذا ال11ب  

 الدراس11ة له1ذه  األساس1ية تعتب1ر بم1ثابة المح1اور    م1نها  خمس1ة  ن أ إال ،العلم1ية وع1رفها  

 :وهى

 (Moderate and Severe Disabilities) : المتوسطة والشديدةعاقاتاإل .1

 المتوس11طة والش11ديدة م11ن وجه11ات نظ11ر علم11ية  عاق11اتاإللق11د ن11وقش مفه11وم 

عل1ى م11واجهة متطل11بات  ه11و ع1دم الق11درة   األف1راد ه11ؤالء ز أه11م مايمي1   إال أن،مخ1تلفة 

 األصدقاء بما في ذلك األسر واآلخرينالح1ياة دون الحص1ول على دعم ملموس من           

: القدرات التاليةفي هم تتصف بالقصور  إعاقات حيث أن    ، المجتمع أفراد و المعلم1ون و

البدن1111ية  والق1111درات ،المه1111ارات اللفظ1111ية  و، والس1111لوك التكيف1111ي ،الق1111درات العقل1111ية 

 (Downing, 1998) واإلدراك البصري ،والصحية

اإلعاقة   بحيث تكون إحداها، اإلعاقة و متعدد التالميذن ه1ؤالء    أه1ذا   يعن1ى   و

هذا النوع .  مص)احبة  عاق)ات بق)ية اإل  وه)ي األآث)ر ش)دة ووض)وحا وتك)ون         ،الرئيس)ية 

يتطلب كن ول  المعتادةم)ن اإلص)ابة ال يمك)ن ال)تعامل معه من خالل البرامج التربوية         

 . المتعددة الموجودة لدى الشخصعاقات خصيصا لكي يتناسب مع اإلًابرنامجا معد

 The Association for) الش1ديدة  عاق1ات اإلتع1ريف جمع1ية ذوي    لع1ل و  

Persons with Severe Handicaps -TASH-)  األآث11ر ق11بوًال ب11ين    ه11و

 م11ن آاف11ة األف11رادئ11ك أوال" الش11ديدة ه11م عاق11اتاإلرآ11ز عل11ى أن ذوي إذ ي.  الباحث1ين 

 دع11م مس11تمر ومك11ثف ف11ي أآث11ر م11ن نش11اط  إل11ى وال11ذين يح11تاجون ،األعم11ار ال11زمنية

الس11تمتاع ا و،جتماع11ية التكامل11يةالحيات1ي رئيس11ي م11ن أج11ل المش11ارآة ف11ي األنش11طة ا 

.  آثرا أو أقل إعاقات ممن يعانون من ، المجتمعف1راد بالمس1توى المعيش1ي المتوف1ر أل      
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 والع111ناية ، والتواص11ل ،ت11نقل نش11طة الحيات11ية المخ11تلفة آال   ويش11مل ال11دعم مخ11تلف اال   

 ,Meyer, Peck, & Brown(آ11تفاء الذات11ي   واال، والعم11ل، وال11تعلم،بال11ذات

1991b) 

 (Most to Least Procedure) :جراء المساعدة المتناقصة تدريجيًاإ .2

 اس11تراتيجية تعليم11ية ي11تم خالله11ا تقل11يل مس11اعدات المعل11م      ع11بارة ع11ن وه11و 

 االس111تجابات لض111مان ، تدريج111يًا م111ن أآب111ر ق111در م111ن المس111اعدات المطل111وبة للتلم111يذ

 على أداء السلوك المستهدف ًا ال1نقطة الت1ى يك1ون عندها التلميذ قادر    إل1ى  ،الص1حيحة 

 .ستقاللبا

       (Least to Most Procedure)جراء المساعدة المتزايدة تدريجيًا إ. 3

 مساعدات المعلم للتلميذ تدريجيا س1تراتيجية تعليم1ية ي1تم خالله1ا زيادة    وه1و ا  

 الص11حيحة االس11تجاباتلض1مان   ،قص11ى الح1د األ إل11ىبش1كل هرم11ي م1ن الح11د االدن1ى    

 . المستقل للسلوك المستهدفاألداءنحو 

 (Graduated Guidance): التوجيه المتدرج. 4

يس1تخدم ف1ي تدريس ذوي   و (Fading)ح1د أس1اليب التقل1يل التدريج1ي       وه1و أ  

، حت11ى  المس1اعدات البدن11ية تدريج1ياً   تقل11يل م11ن خ1الل ،والش1ديدة المتوس11طة  عاق1ات اإل

 .داء السلوك المستهدفيستقل التلميذ بأ

 (Time delay): تأخير زمن تقديم المساعدة. 5

بع11بارة أخ11رى زي11ادة  . زمن تق11ديم المس11اعدةل11ع11بارة ع11ن تأخي11ر م11نظم  وهو

يتم من خالل نوعين و. تعليمات المهمة والتلقين الضابطالفت1رة ال1زمنية الفاصلة بين       

 والتأخي111ر الزمن111ى (Constant Time Delay)التأخي111ر الزمن111ى ال111ثابت : هم111ا

 .(Progressive Time delay))المتنامى (المتدرج
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 :منهج الدراسة

 س1وف يت1بع ال1باحث الم1نهج الوصفي التحليلي       ، أس1ئلة الدراس1ة    ع1ن لإلجاب1ة    

 المتوس111طة عاق111اتاإلراء ونظ111ريات بع111ض المختص111ين ف111ي مج111ال تعل111يم ذوي    أل

س11تعراض الن11تائج الت11ى تمخض11ت ع11نها بع11ض ال11بحوث     ا إل11ى باإلض11افة ،والش11ديدة

 ، ف1يما بينها االخ1تالف تف1اق و الانب ا للوق1وف عل1ى ج1و   ،والدراس1ات ف1ي ه1ذا المج1ال      

المس11تخدمة ) أإلس1تراتيجيات ( التعليم11ية ج1راءات اإل لمحاول11ة فه1م طب11يعة  ؛تهاش1 ومناق

 وفاعل1ية م1ن ح1يث القدرة على إآسابهم    ج1دوى ث1رها   وتحدي1د أآ ،التالم1يذ م1ع ه1ؤالء    

 .   والوظيفيةاألآاديميةالمهارات 

 

 

 

  المتوسطة والشديدةعاقاتاإلخصائص ذوي 

  تعليمهمإجراءاتالمتصلة ب

 المتوس111طة والش111ديدة ف111ي  عاق111اتاإل ذوي التالم111يذيعتب111ر فه111م خص111ائص   

حت11ياجاتهم ال11ى فه11م الجان11ب التعليم11ي والمعرف11ي م11ن األم11ور المهم11ة الت11ى تس11اعد ع 

 األآاديميةآسابهم المهارات إل التعليمية جراءاتاإلأنسب ار ت1ي خا وم1ن ث1م      ،الخاص1ة 

 يح11اول التالم11يذهم11ية فه11م طب11يعة ه11ؤالء   ألو. أنم11اط الس11لوك الم11رغوبه الوظيف11ية و

ية له11ؤالء فال1باحث أن ي11ورد ف11يما يل11ي بعض11ًا م1ن تل11ك الخص11ائص التعليم11ية والمع11ر   

 إج111راءاتنفس111ية وت111ربوية تق111وم عل111يها   م111نطلقات تخاذه111ا ان  والت111ى يمك111 التالم111يذ

التعليم11ية خص11ائص الأن مع11رفة ) 2000(وف11ي ه11ذا الص11دد ي1رى ه11ارون  . همتعليم1ي 

 .تيجيات التعليمية لهمالمعاقين تشكل السلوك المدخلي لبناء اإلسترل
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وج1ود إعاقتين أو   المتوس1طة والش1ديدة م1ن      عاق1ات اإل وغال1بًا م1ا يعان1ى ذو      و

وقد أشار .   ف1ي غاي1ة الصعوبة  ًامم1ا يجع1ل تص1نيفهم تح1ت إعاق1ة واح1دة أم1ر         ؛آث1ر أ

 ,McDonnell)ودون111يل-مكدون111يل، وآيفي111ر  مكدون111يل، وهاردم111ان، و م111نآ111ل

Hardman, McDonnell, & Kiefer-O' Donnell, 1995)  العدي1د م1ن   إل1ى 

 ،دة المتوس1طة والش11دي عاق1ات اإل ال1ذين يعان1ون م1ن    األف1راد ب1دت عل1ى   الص1فات الت1ي   

 عاق11اتاإل  الم11رتبطة بح11االتات م11ن خ11الل العدي11د م11ن التع11ريف هاض11ااستعرت11م ق11د و

 المتوس11طة والش11ديدة يعان11ون م11ن    عاق11اتاإلالباح11ثون أن ذوي لق11د أآ11د  .  المخ11تلفة

بحيث  ؛جتماعيةاللفظية والمعرفية والسلوآية واالقص1ور ح1اد ف1ي قدراتهم الذهنية و       

 . اآلخرين مساعدة إلى في حاجة نيكونو

 عاق1111اتاإلح1111دى الح1111االت الرئيس1111ية الم1111رتبطة ب إ العقل1111ية اإلعاق1111ةتع1111د و 

 ,Hickson) م11ن هكس11ون وبالآم11ان وري11س  آ11لذآ11ر آم11ا .  المتوس11طة والش11ديدة

Blackman, & Reis, 1995) ًا العقل1ية قص1ور  اإلعاق1ة ش1خاص ذوي  ن ل1دى األ أ 

وبات ف11ي يعان11ون م11ن ص11عو ،والتقي11يمس11تدالل الا والتص11نيف و، ف11ي الذاآ11رةامرآ11زي

 العقل1ية آلما زادت الصعوبة لدى هؤالء  اإلعاق1ة وآلم1ا زادت ح1دة   .   التنف1يذي  األداء

 .يةعاجتماالشخاص في التواصل والتعلم أو المشارآة األ

 أن إل11ى (McDonnell et al, 1995)آخ11رون ق11د أش11ار ماآدون11يل و  ف

  آذلك .ن عقلياو ال1ذين يعان1ون من شلل دماغي هم معاق      األف1راد م1ن   %  60حوال1ي   

يضًا ا العقلية يعانون اإلعاقةشخاص الذين يعانون من  ألنسبة مئوية بارزة من ا    ف1إن   

العقلية  اإلعاقة ال1ذين يعانون من  األف1راد ق1د يص1اب   م1ا  آ.  م1ن اض1طرابات الص1رع     

 .باالضطرابات السلوآية
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 ال11ذين األف11رادن معظ11م إونت11يجة ل11ذلك ونظ11را للق11درات الذهن11ية المتدن11ية ف11     

 متوس111طة وش111ديدة يواجه111ون ص111عوبة ف111ي تعل111م المه111ارات      اق111اتإعيعان111ون م111ن  

ق11وم بتدريس11هم  يمتخص11ص  معل11م توج11يهات إل11ى ويح11تاجون ،األساس11ية األآاديم11ية

 ،والمنزل والعملدرسة الم المه1ارات الهامة في   ه1م علم آم1ا ي   ،و مت1تابع  بش1كل م1نظم     

 .وآذلك في المجتمع

رات الشخص1111ية عل1111ى المه1111افه1111و يش1111تمل لس1111لوك التكيف1111ي بالنس1111بة لأم1111ا  

 جدا هم1ةً م وتع1د ه1ذه المه1ارات      ،وعل1ى ال1تفاعل االجتماع1ي      االس1تقاللية المه1ارات   و

 الشخص1ية القدرة على  االس1تقاللية المه1ارات  وتش1مل   .  جتماع1ي اللل1نجاح والتك1يف ا    

 أو ارت11داء المالب11س وال11نظافة   ، ت11ناول الطع11ام : م11ثلاألساس11يةااله11تمام بالمتطل11بات  

 في الحياة  االستقالليةاالع1تماد عل1ى ال1ذات و       ات المه1ار  آم1ا تش1مل ه1ذه     .  الشخص1ية 

 للمش11ارآة بفاعل11ية س1بل يج11اد الإ و، وال1تعامل م11ع ال1نقود  ، الوظيف11ياألداء و،المعيش1ية 

ف11ي ح11ين أن مه11ارات ال11تفاعل االجتماع11ي تش11تمل عل11ى الق11درة عل11ى   .  ف11ي المج11تمع

وب بأس11لوب ص11غاء وال11رد وال11تجاإل وآ11ذلك ا،فص11اح ع11ن االحت11ياجات وال11رغباتإلا

 .  اآلخرينمناسب مع 

 متوس11طة وش11ديدة فه11م يواجه111ون    إعاق11ات  ال11ذين يعان11ون م11ن    األف11راد أم11ا  

 ، ودائم11ا ف11ي حاج11ة للمس11اعدة للق11يام بالواج11بات     ،ص11عوبات ف11ي المه11ارات التكيف11ية   

فالص1عوبات الح1ادة م1ع الس1لوك التكيف1ي تح1د من قدرتهم           .  والعم1ل ف1ي ه1ذا المج1ال       

داء س11لوآي أ ذوي أف11راد، وض11من االجتماع11ية المش11ارآة ولك11ن.  االس11تقالليةعل11ى 

الق111يام واص111لوا ن يأ واألف111رادس111ليم فاع111ل س111وف ت111زيد احتمال111ية أن ي111تعلم ه111ؤالء    

  Batshaw, 1997)(بمرور الوقت ويحافظوا عليها بالمهارات السلوآية التكيفية 
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 الع11ام ل11دى ال11نمو واللغ11وي آمق11ياس لق11ياس  اللفظ11ي ال11نموس11تخدم ع11ادة م11ا ي 

 المتوس111طة والش111ديدة يواجه111ون  عاق111اتاإل ال111ذين يعان111ون م111ن  األف111رادف.  التالم111يذ

وبشكل عام يعانون من .  م1ية المناسبة كل المه1ارات اللغ1وية وال  اس1تخدام ص1عوبة ف1ي     

 داء م11ن اض11طرابات الطالق11ة اللفظ11ية   اب11ت؛قص11ور ب11ارز وتأخ11ر ف11ي ه11ذه المه11ارات  

أم11ا  .  ةيرتعبي11وية لفظ11ية  ع11دم وج11ود أي مه11ارة لغ11   إل11ى ،لح11روفا نط11قوعمل11ية 

 أنظم11ة اس11تخدامم11ية مح11دودة ف11إن  آل ال11ذين ل11ديهم مه11ارات لغ11وية و ف11رادبالنس11بة لأل

 التعليم بعرض بطاقات الصور ولوحات    ،شارةإلمثل ا (التواص1ل والمحاآ1اة العمل1ية       

 .Batshaw, 1997)(تصبح ذات أهمية أآثر) يضاحإلا

ش11مل يو.  خ11رإل11ى آ ن م11دى العج11ز البدن11ي والص11حي ي11تفاوت م11ن ش11خص  إ 

 وآ11ذلك الح11االت الت11ي تح11د م11ن  ،عل11ى الح11االت الت11ي ت11تداخل م11ع الح11رآة والتناس11ق 

 متوسطة و إعاقات الذين يعانون من األفرادن أفي حين .  الق1وة والح1يوية واالت1زان    

ص11ابة إ و،ص11ابة بأم11راض القل11ب الوراث11ية ومش11اآل الت11نفس إلش11ديدة أآث11ر عرض11ة ل

ي االت11زان آم11ا يعان11ون م11ن ض11عف ف11   .  م11ود الفق11ري ص11ابات العإال11دماغ والش11لل و 

مر ألأ.  التشنج وحرآات معوجة في اليدين والقدمينم1ن قبيل    أو ح1االت   ،المفص1لي 

 وآ1ذلك المؤسس1ات الت1ى تق1دم الخدمات      ،نيالمعلم1 ال1ذي ي1تطلب م1ن المتخصص1ين و        

  المس1اعدة جه1زة  ألادوي1ة العالج1ية وب1رامج الع1الج الطبيع1ي و     ألتوفي1ر أ الس1عي ال1ى   

(McDonnell et al, 1995). 

بأنه نوع من درجة فقدان فقد عرف لعج1ز الس1معي والبص1ري    بالنس1بة ل أم1ا    

وبما .   الحادإلى من البسيط الفق1دان الس1معي والبص1ري     يت1راوح ذل1ك    وق1د .  ةحاس1 ال

 ال11ذين يعان11ون م11ن العج11ز    األف11رادأن الص11عوبات الس11معية والبص11رية ش11ائعة ل11دى    
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بس11بب ش1خاص آ11ذلك م1ن ص11عوبات ال1تعلم    ألعان1ي ه11ؤالء ا  فق11د ي،المتوس1ط والش1ديد  

 .(Downing, 1998)هما معا يآلسمعي أو  الجهاز البصري أو الالقصور في

 الس11مات العام11ة الت11ي س11بق ذآ11رها فق11د أش11ار ري11نداك والبي11ر   إل11ى باإلض11افة 

(Ryndak & Alper, 1996)  متوسطة إعاقات ال1ذين يعان1ون من   األف1راد  أن إل1ى 

ه ع11ند  م1ن أعل1ى ال1تعلم أبط1   ق11درتهم مع1دل  ) أ: (لخص1ائص التال1ية  ون باتص1ف وش1ديدة ي 

بعاد أل مدة أطول للترآيز على اإلىنهم م1ن نف1س الف1ئة العمرية بحيث يحتاجون        اأق1ر 

يواجه111ون ص111عوبات ف111ي  ) ب (،المخ111تلفة لمهم111ة معي111نة وإيج111اد الحل111ول المناس111بة  

 صعوبات أآبر في  يواجه1ون ) ج (،س1ت له1م   االح1تفاظ بم1ا اآتس1بوه م1ن مه1ارات درّ          

ي المواق11ف عل11ي المواق11ف المس11تجدة أو  عل11 األآاديم11يةتعم11يم المه11ارات الوظيف11ية و 

س11ت له11م بش11كل ّريواجه11ون ص11عوبة أآب11ر ف11ي دم11ج المه11ارات الت11ي دُ  ) د (،الص11عبة

 .مستقل
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  التعليميةجراءات النظري لإلاإلطار

 عاق111اتاإل ذوي لتالم111يذا التعليم111ية المس111تخدمة إآس111اب   ج111راءاتاإلتق111وم 

 وانم1اط الس1لوك الم1رغوب فيه    ، الوظيف1ية  األآاديم1ية المتوس1طة والش1ديدة المه1ارات       

ساس11ية عام11ة مستخلص11ة م11ن نظ11ريات ال11تعلم وخاص11ة النظ11رية         أعت11بارات  اعل11ى  

عتبار الوضعها في ال1ذلك يتعين  و.  (Skinner,1963)الس1لوآية اإلج1رائية لس1كنر      

وبعبارة أخرى يمكن .   التعليميةج1راءات اإلم1ن خ1الل    التالم1يذ ع1ند ت1دريس ه1ؤالء     

ساليب تدريس هؤالء أتوظ1يف الم1بادئ التعليم1ية المستخلصة من هذه النظريات في      

ويح111اول ال111باحث توض111يح المرتك111زات   .   الوظيف111يةاألآاديم111ية المه111ارات التالم111يذ

  :إلىعلى النحو الت جراءاتاإلالنظرية لهذه 

 )Stimulus Control( . المثيرضبط: أوال

  إن ال11تدريس ع11بارة ع11ن عمل11ية تنظ11يم ال11تجارب والخب11رات بح11يث تص11بح  

سمى هذه العملية وت.   مثيرات جديدة ومختلفة   من قبل  ةالس1لوآيات المس1تهدفة موجه    

  عندما توجد مثيرات، المتوقع للسلوكاألداء  وال1ذي يع1رف عل1ى أنه     ي1ر، ض1بط المث  
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 ,Wolery Ault)تلك المثيرات وجود عدم ع1ند   الس1لوك  خ1تفاء ه1ذا  او معي1نة  بيئ1ية 

& Doyle, 1992)  . 

وليس في (ويق1ال ع1ن الس1لوك ال1ذي يتك1رر ع1ادة م1ع وج1ود المثي1ر الممي1ز                

وبش11كل ع1ام ينش11أ ض11بط المثي11ر م11ن خ11الل تعزي11ز   .   ان11ه تح11ت ض11بط المثي11ر)غ1يابه 

ير عل1ى الق1يام ب1أداء الس1لوك المس1تهدف ف1ي حال وجود حافز أو مث      بتش1جيعه    التلم1يذ 

يق11اف التعزي11ز ف11ي ح11ال ح11دوث الس11لوك م11ع ع11دم وج11ود المثي11ر أو  إ و،ألداء المهم11ة

 التوجيهية التربوية التي تستخدم لوضع ضبط جراءاتاإلوه1نالك ع1دد من    .  الحاف1ز 

 ولكن قبل ذلك ،ستجابةاال تحفيز إجراءاتوجوه1ر ه1ذا ال1بحث ي1نص على       .  المثي1ر 

 & ,Cooper, Heron) ركل مختص تعديل المثير بشجراءاتإلسوف يتم التطرق 

Heward, 1987). 

   (Stimulus Control Theory)نظرية ضبط المثيرات 

 من مثيرات االستجاباتن1تقال ال1تحكم في   ات1نص نظ1رية ض1بط المثي1ر عل1ى        

 وج111ود ع111ن الص111ادرة االس111تجاباتت ذا م111ا ع111ززإ ؛ مثي111رات طبيع111يةإل111ىض11افية  إ

لمثير عندما اوي1تم تحق1يق ض1بط    .  دريج1يا ض1افي ت إل المثي1ر ا ختف1ى اذا م1ا    إ و ؛هماآل1ي 

مثيرات دون في حال وجود مثير محدد ،   مح1ددة بصفة مستمرة    اس1تجابة ي1تم تعزي1ز     

 Differential) عل11111ى ه11111ذه العمل11111ية بالتعزي11111ز الف11111ارق    ويطل11111ق . أخ11111رى

Reinforcement)  .التميي11ز ب11ين الظ11روف البيئ11ية  عل11ى يس11اعد التعزي11ز الف11ارق و 

 ,Demchak)  ي1تم خاللها التعزيز الي1ز الس1لوك وتل1ك الت1ى     الت1ى س1يتم خالله1ا تعز   

1990). 

ب11ين المثي11رات  ارت11باطه11ناك اوتظه11ر عمل11ية ال11تعلم ع11ندما ي11درك الف11رد أن   

ن المثي11رات تب11رز م11ع   أذل11ك  ؛يجاب11يإل والت11ى يك11ون ن11تاجها التعزي11ز ا   والس11لوآيات
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ن المثيرات رتباط بيال ومع مرور الوقت ووجود هذا ا     .ظه1ور الس1لوآيات المرغوبة    

ر ثي11ح1ال وج1ود م  والس1لوآيات فإن1ه يص1بح م11ن الم1توقع أن يتك1رر الس1لوك فق11ط ف1ي        

 ويكون قادرا ى،ن المثير يقوإوف1ي حال حدوث ذلك ف ).  مثي1ر ممي1ز  (إيحائ1ي مع1ين     

في الحاالت التي ال أما .  محددةال االستجاباتواألفعال عل1ى ال1تحكم بالسلوك لردود    

نه قد  فإ، الص1حيحة س1تجابة اال  س1ببًا ف1ي ظه1ور    لطبيع1ي المثي1ر ا   اس1تخدام ف1يها   يك1ون   

 استخدامغالبًا ماتستدعى الحاجة و.   المثير االضافي استخداميك1ون م1ن الض1روري       

عندما  أو ،هميةأل بتلك ااألفرادعندما ال يكون السلوك المعين لدى   المثي1ر اإلض1افي     

لمثل و.   الفارقبط المثير من خالل التعزيز بح1يث ال يحقق ض ؛ن1ادرا يك1ون حدوث1ه    

عل11ى ش11كل آ11ان س11واًء  ع11د أم11را ض11روريا ُيض11افي إلالمثي11ر اف11إن ه11ذه الس11لوآيات 

لمثي11ر ابدن11ي لتس11هيل عمل11ية ح11دوث  توج11يه  أو ،وع11رض نم11اذجأ ،توج11يهات لفظ11ية

 (Billingsley, & Romer, 1983)وضبطه 

 (Response Prompting) ستجابةاالويطل1ق عل1ى ه1ذه التس1هيالت تلقين     

جل زيادة احتمالية أل ،استجابة ولكن قبل أي   ،عط1اء المثي1ر الطبيع1ي     إع1د   س1تخدم ب  تو

المؤش11رات ( ر المثي11ر الطبيع11ي اوم11ع تك11ر  .ح11دوث الس11لوك المناس11ب والمطل11وب

التعزي11ز م11ن ث11م و) س11تجابةاالتلق11ين (ض11افي المناس11ب إلالمثي11ر االمقت11رن ب) يحائ11يةإلا

ن المثي11ر الطبيع11ي يص11بح   إ ف11،جاب11ة الخاط11ئة إل أو ع11دم التعزي11ز ل ،جاب11ة الس11ليمة إلل

ض11افي إل ويتالش11ى تدريج11يا تلق11ين المثي11ر ا   ،س11تجابةاالبالتال11ي ه11و المس11يطر عل11ى    

 لتحويل ضبط ، ضروريستجابةاالوالتالش1ي التدريج1ي لتلق1ين     ).  ي1توقف تدريج1يا   (

 وتك11ون المحص11لة النهائ11ية ع11ندها تعل11م الس11لوك أو    ، المثي11رات الطبيع11ية إل11ىالمثي11ر 

 . المستقلاألداء
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اإلس11تجابه  تلق11ين رش11ادية م11ن خ11الل  إل التوجيه11يه اج11راءاتاإل إل11ىويش11ار 

 والتي ترآز أو ق1ريبة م1ن الص1واب    أو ال، التدريس1ية الخال1ية م1ن الخط1أ        ج1راءات اإلب

حتمال111ية اب111راز المثي111رات المعن111ية ألج111ل زي111ادة   إ عل111ى ،ح111د الم111بالغة  إل111ى ،تش111دد

 ,Billingsley)لنجس11اليوذآ11ر بي.  (Touchette, 1971)   الس11ليمةس11تجابةاال

 أو ، الشديدء الش1ديدة مم1ن يعان1ون من البط       عاق1ات اإل ذوي   تالم1يذ بالنس1بة لل  ) 1986

ن الم1بالغة ف1ي س1مات المثير المستهدف هي طريقة غير     أع1دم الق1درة عل1ى الح1رآة         

 على اإلض1افية المثي1رات ال1بعدية   ذل1ك أن  .   م1نهم  االس1تجابات فاعل1ة للحص1ول عل1ى       

 . لهذه الفئة من التالميذبديال عملياُتعد ) ستجابةاالتلقين (ية بدنشكل مساعدة 

 (Wolery & Gast, 1984) م11ن ولي11ري وجاس11ت آ11لوق11د اس11تعرض 

 فرضيات في سته توجد وذآرا أن ، الفاعل1ة والمجدي1ة لنقل ضبط المثير      ج1راءات اإل

 ق1د ص1ممت لتحض1ير الس1لوآيات الجديدة      ج1راءات اإل أن ه1ذه     :األول1ى .  ه1ذا الص1دد   

 :الثانية.   والتعم1يم س1تجابة اال آمقاب1ل لب1ناء الطالق1ة وترس1يخ     التالم1يذ ها ل1دى   وغرس1 

نها فقط إ تس1تخدم بغرض تدريس آل شئ ف ج1راءات اإل م1ا دام1ت ه1ذه      هن1 أتكم1ن ف1ي     

 جراءاتاإل هذه استخدام ان   :الثالثة.  هداف التعليمية المناسبة  ألع ا تس1تخدم بع1د وض    

نه دون توفر أ و،قد اتبعت بالشكل المناسب وأنها ،ن المع1ززات ق1د حددت     أض  ت1رِ ْفَي

 أن :الرابعة.  رجحألل1ن تح1دث عل1ى ا   ن عمل1ية تح1ويل ض1بط المحف1ز      إالمع1ززات ف1   

.   الفاعل11ة والمجدي11ة ج11راءاتاإل ه11ذه اس11تخدامأدن11ى ح11د م11ع  ع11ند  س11تحدث األخط11اء

 أن :السادسة.   سوف تستخدم بطريقة منظمةجراءاتاإل أن هذه    :الفرض1ية الخامسة  

.   ق1د ت1تفاوت ف1ي فاعلي1تها وج1دواها حس1ب الس1لوآيات الت1ي ي1تم تدريسها             ءاتج1را اإل

 التعليمية جراءاتاإلختيار  القيام با  المعلمأن على   "  وليرى وجاست "وق1د استخلص    

 . لتلك المهارةاإلجراء ومدى فاعلية وجدوى ،درسالتى تتناسب مع المهارة  التي ُت
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 (Stimulus and Response Prompt)  :ستجابةاال المثير وتلقين:.ثانيا

 حتى ؛لقيام بأداء السلوكعلى ا التالميذن الغاي1ة م1ن التلق1ين تكمن في حث            إ

ما يسمى  إلىوالتعزيز هذا يؤدي .  يتس1نى تعزي1زه في حال وجود المثير المستهدف       

ب111ين المثي111ر المس111تهدف والس111لوك الم111راد التوص111ل ال111يه    " عالق111ة المثي111ر الف111ارق "

ظه11ار إأن التعزي11ز أآث11ر ح11دوثا ع11ندما ي11تم  درك  ي11التلم11يذأن وه11ذا يعن11ي .  وغرس11ه

  (Snell, 2000). تجاوبا مع مؤشر المثير،السلوك المرغوب

.   السلوكعط1ي ق1بل وأث1ناء أداء   ثي1رات الت1ي تُ   ع1بارة ع1ن الم     -إذن-التلقي1نات   

وه11ناك ن11وعان م11ن  .  التلم11يذ تعزي11زي11تم  وم11ن ث11م ،ظه11ار الس11لوكإوه11ي تس11هم ف11ي  

 ع11بارة ع11ن :األول11ى.  التلقي11نات الض11ابطة والتلقي11نات غي11ر الض11ابطة : م11االتلقي11نات ه

 الصحيحة عندما يطلب ستجابةاال بإداء التلميذن يقوم  أ التي تضمن    المعلمس1لوآيات   

 التي تزيد من المعل1م  فه1ي ع1بارة ع1ن س1لوآيات        :أم1ا الثان1ية   .  م1نه الق1يام بس1لوك م1ا       

والتلقينات .   السليمةاالس1تجابات دوث ولك1ن ال تض1من ح1     ؛التلم1يذ  اس1تجابة احتمال1ية   

 ؛ ه1ي التلقي11نات الض11ابطة ،التالم11يذ اس1تجابة  والت1ي تض11بط باس11تمرار  ، توج11يهًاق1ل األ

 ولك11نه ،يف ع1ندما يلق11ن لفظ11يا ي11لم11س مف11تاح التكي ال1ذي ال  التلم11يذفعل1ى س11بيل الم11ثال  

ي عبارة عن لتلق1ين البدن1ي الجزئ  فا.  ًا ج1زئي  ًا بدن1ي  ًايلم1س المف1تاح ع1ندما يعط1ى تلقي1ن         

وقد ذآر .  غير الضابطةالتلقينات  والتلق1ين اللفظ1ي ع1بارة ع1ن         ،التلقي1نات الض1ابطة   

 زي1ادة  إج1راءات ب1أن اله1دف م1ن    .  (Wolery & Gast, 1984)ولي1ري وجاس1ت   

 يكم11ن ف11ي ال11تحويل التدريج11ي لض11بط المثي11ر م11ن     س11تجابةاالوتنم11ية المثي11ر وتلق11ين  

  .األخطاء من  قدرأقلب أو ،خطاءأدون  مثيرات طبيعية من إلىضافية إمثيرات 
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 أو ة جنب مع مثيرات المهمإلىوتلقي1نات المثي1ر ه1ي المثيرات المتبعه جنبا        

 ستجابةاال على التلميذيحائية لمساعدة إل وتق1وم ب1دور المؤشرات ا     ؛الم1واد التدريس1ية   

 .  )Cooper et al, 1987(السليمة 

 : هما، ال1تعديل إج1راءات و  أ ؛ن م1ن المعالج1ة للمثي1ر      اختص1ار ه1ناك ن1وع     اوب

وعلى الرغم من آون هذين النوعين من .  )اإلخفاء ( وتالشي المثير  ،تش1كيل المثي1ر   

ع111داد الم111واد إل ال111وقت إل111ىنه111ا تح111تاج إ تع111ديل المثي111ر عال111ية الفاعل111ية ف إج111راءات

 ,Ault  اإليض11احية وم11ن غي11ر الس11هل اس11تعمالها م11ع بع11ض الوس11ائل   ،المطل11وبة

Gast, & Wolery, 1988). 

ي1تم تق1ديم المثي1ر عل1ى الش1كل ال1ذي م1ن خالله        إن1ه   فبالنس1بة لتش1كيل المثي1ر ف      

الس11مات (بع11اد المعن11ية ألي11ر اي وم11ن ث11م ي11تم تغ ، ص11حيحةاس11تجابة  أداءللتلم11يذيمك11ن 

 وحتى ، التمييز السليمالتلميذللمثي1ر تدريج1يا من النقطة التي عندها يستطيع      ) الدق1يقة 

ويرتكز هذا اإلجراء .  ةجه الموِّاإلثارةم1ع وسيلة   الص1حيحة   س1تجابة االالف1رد   بدي  ي1 

ثم .  لسلوكبا ه شبيهاستجابةختيار ا ومن ثم يتم ،عل1ى تحدي1د الس1لوك الم1راد تعديل1ه         

 السلوك إلى أن تص1بح أقرب  إل1ى  ؛ بش1كل م1نظم  س1تجابة االي1تم ف1يما بع1د تعزي1ز ه1ذه        

ش1تمل على  ف1اء ي اإلخن إ ف1 ،ف1ي ح1ال تش1كيل المثي1ر      األم1ر   وآم1ا ه1و     .  الم1راد تعديل1ه   

 السليمة نحو ستجابةالا عل1ى تأدي1ة    ًا لك1ي يك1ون التلم1يذ ق1ادر        ؛إزال1ة تدريج1ية للتلق1ين     

لتص11احب ) ص1ورة (ض1افة المثي1ر البص1ري     وخي1ر م1ثال عل1ى ذل11ك إ   .المثي1ر الم1وجه  

 أو ،ارةإزال11ة مك11ونات االس11تث  أي  (ًاتدريج11ي الص11ورة  اس11تبعاد ي11تم   وبع11دها  ،الكلم11ة

 )..(Snell, & Zirpoli, 1987 ) وضوحاأقلجعلها 

 ؛س111تجابةاال تلقي111نات س111تجابةاالويطل111ق عل111ى الوس111ائل المثي111رة الم111رتبطة ب

 والتلقي11نات  ، المص11حوبة بالح11رآات  لقي11نات ت وال،ل11ى التوج11يهات اللفظ11ية   وتش11تمل ع
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 ل11يًاآ( واالرش11اد البدن1ي  ، وع1رض المجس11مات وال1نماذج  ،)ذات ال11بعدين(التص1ويرية  

 التلم11يذب1داء الس11لوك ل1زيادة قابل1ية    إه المثي11رات ق1بل  وق1د ي11تم ع1رض ه1ذ   ).  أو ج1زئيا 

.   التعزيزي أن يعطالمعلمن عل1ى  إ ل1ذا ف1  ، الص1حيحة س1تجابة االاالجاب1ة أو   اداء  عل1ى   

 يكمن في تحويل وضبط المثير من الوسائل    ستجابةاال تلق1ين    إج1راءات واله1دف م1ن     

 ,Wolery, Doyle, Ault, Gast)  المثي11ر الم11وجه أو المس11تهدفإل11ىالمثي11رة 

Meyer, & Stinson, 1991).. 

.  للمعلمين األساسيهآتساب سلوآيات جديدة هو المهمه     التحض1ير   الن  إل1ذا ف1   

 آي يضعوا ضبط ؛للمعلميننسب أل المحفزة هي ا  جراءاتاإل اس1تخدام ن  إوم1ن ث1م ف1     

 متس11اوية م11ن األش11ياءم11ا دام11ت آاف11ة  و .  مثي11ر جدي11د للس11لوآيات المكتس11بة الجدي11دة 

الت111ى يج111ب  االبس111ط ه111ي ج11راءات إل ان إ التوجيه111يه الت111ربوية ف111تج111راءااإلح11يث  

 إج11راءاتس1هل ات11باعا م1ن    ه11ي أس1تجابة اال تحفي11ز إج1راءات ن ف11إوع1ادة  .  اخت1يارها 

عداد المواد إل ينالجهد والزمن المطلوبب1ذل ق1در م1ن      عل1ى   الت1ى تق1وم     تع1ديل المثي1ر     

 التحفي111ز ج11راءات إن تس11تخدم  ت111رح أقذلك يول11 .   تع111ديل المثي11ر ج11راءات الالزم11ه إل 

 ).(Wolery & Gast, 1984 ًاحات آلما آان ذلك م.ستجابةلال

  (Transfer of Stimulus Control) :انتقال ضبط المثير

 وي111توجب ، وتلقي111نات المثي111ر ع111بارة ع111ن مثي111رات س111ابقة    االس111تجاباتن إ 

وما دام .  يةالتعليمآتساب والحصول على التوجيهات إلها فق1ط في مرحلة ا  اس1تخدام 

 حتى ، وتلقينات المثيراالستجاباتزالة إن1ه يتوجب   فإ،د حص1ل الس1لوك الم1رغوب      ق1 

س11لوب أع11بارة ع11ن يعتب11ر اإلخف11اء و.  لطبيع11ي المثي11ر اإل11ى  ض11بط المثي11رن11تقالاي11تم 

 وتلقي11نات االس11تجاباتتح11ويل ض11بط المثي11ر م11ن    و ،للح11د التدريج11ي م11ن المس11اعدة  
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 الخاطئة التي تحدث االستجاباتد ح1د م1ن عد  يوآ1ذلك  .   المثي1ر الطبيع1ي  إل1ى المثي1ر   

 ).(Billingsley, & Romer, 1983حال وجود المثير الطبيعي 

 مي التعليمية المستخدمة في مجال تعلجراءاتاإلطبيعة 

  المتوسطة والشديدةعاقاتاإلذوي 

 التعليم11ية المس11تخدمة ج11راءاتاإل ال11باحث ف11يما يل11ي طب11يعة يع11رض 

 ، الوظيف111يةاألآاديم111ية الش111ديدة المه111ارات  ذوي اإلعاق111ات المتوس111طة و عل111يم ف111ي ت

 من خالل إستعراض األدبيات المتوفرة في ،وإآس1ابهم أنم1اط الس1لوك المرغوب فيه       

 وآيف11ية ،تص11ف ب11ه م11ن خص11ائص  ت وم11ن ث11م إب11راز أه11م ما ،ه11ذا المج11ال ومناقش11تها 

 .التالميذتطبيقها في مجال تعليم هؤالء 

 المثي11ر م11ن تلقي11نات   دراس11تها ل11تحويل ض11بط  ج11رتإج11راءاتربع11ة أناك ه11

 وهذه .  (Transfer of Response Prompts) المثي1رات الطبيعية إل1ى  س1تجابة اال

إجراء المساعدة المتزايدة  ، المس1اعدة المتناقصة تدريجياً إج1راءات :  ه1ي  ج1راءات اإل

 ,Cooper et al(ج11راء التأخي11ر الزمن11ي إ وأخي11را ،تدرجم11التوج11يه ال ،تدريج11يًا

1987) 

  (Most to Least Procedure) : المتناقصة تدريجيًاإجراء المساعدة 

 المعلمتدريجيا مساعدة  عن االستراتيجية التعليمية التي تستبعد   ع1بارة  يوه1 

موق11ف أداء التلم11يذ  إل11ى ، الص11حيحةاالس11تجاباتلض11مان موق11ف ال11تدخل ع11ن نقط11ة 

 لىإآثر ألمن ا بالمس1اعدة   اإلج1راء آم1ا يطل1ق عل1ى ه1ذا         .  للس1لوك الم1وجه   المس1تقل   

فقد .   مساعدة ممكنةأقل إلى  وتعن1ى تقليل المساعدة التى تقدم للتلميذ وصوال      ؛ق1ل األ

يس1تخدم المعل1م أس1لوب المس1اعدة البدن1ية سواء آانت جزئية أو آلية لمساعدة التلميذ          

ن تتقلص تدريجيًا في محاولة أهذه المساعدة البد .  عل1ى أداء مهارة أو سلوك معين    
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 وس111يبكو ، وجاآ111وبآ111يفو (.داء المه111ارة بش111كل مس111تقلأل لتلم111يذإلتاح111ة الفرص111ة ل

Cuvo, Jacobi, & Sipko, 1981).(  م1ن  اإلج1راء ي1تم تطب1يق ه1ذا    اغال1بًا م و 

 :خالل ثالث عمليات إجرائية

آث11ر م111ن  أث111نان أو ا وآ11ذلك  ؛خت111يار المثي11ر المس111تهدف اق11يام المعل11م ب  : أوال 

 .قل المساعدات األلىإآثر أل من المساعدات اتنازليبشكل تقدم التلقينات 

نس11بة م11ئوية أو ( المطل11وب األداءق11يام المعل11م ب11تحديد مح11ك أو مع11يار  : ثان11يا 

التلم11يذ ق11بل  والت11ى يج11ب أن يحققه11ا أو يج11تازها    ) ص11حيحةالح11اوالت مم11ن الع11دد 

 .الهرم التسلسليمن   المرحلة التاليةإلىنتقال ألا

يات الدن111يا م111ن اله111رم    داء التلم111يذ ع111ند المس111تو   ألالمس111تمر  لتقي111يم  ا: ثال111ثًا 

إجراء ) (Colozzi & Pollow, 1984(ولق1د اس1تخدم آول1وزي وبول1و      .التسلس1لي 

لق1ياس بع1ض الس1لوآيات، آالق1درة عل1ى المشي بشكل       المس1اعدة المتناقص1ة تدريج1ياً     

 الم11رحلة االبتدائ11ية م11ن ذوي   تالم11يذبالنس11بة ل  حج11رة الص11ف  إل11ىلدخ11ول  لمس11تقل 

ولق111د آان111ت  .  الش111ديدة واالض111طرابات الس111لوآية   المتوس111طة والنمائ111ية  عاق111اتاإل

 مم11ا ؛آتس11اب ه11ذه المه11اراتإعل11ى المس11اعدة  ناجح11ة ف11ي ةللفظ11ياالبدن11ية والتلقي11نات 

قادرين على االندماج عندها  أصبحوادرجة الى   التالميذس1اعد عل1ى تحسين قدرات       

 .في مجتمعهم

    (Least to Most Procedure)  إجراء المساعدة المتزايدة تدريجيًا

 ،آثرالى األ قل من األ  التلقين بأنه   إجراء المساعدة المتزايدة تدريجياً    يع1رف  

 قدر من المساعدة أقلال1ذي ي1تم من خالله تقديم      اإلج1راء وه1و   .  أو زي1ادة المس1اعدة    

بعد ذلك .   المستقلاألداءح1يث تك1ون ال1بداية بالتلق1ين اللفظ1ي لمس1اعدة التلم1يذ عل1ى             

آث11ر ف1ي حال11ة ال11تأآد م1ن ع11دم ج11دوى التلق11ين   أليب المس11اعدة ا أس1ال إل11ىن11تقال الي1تم أ 
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 المساعدة إلىنتقال ال أسلوب النمذجة قبل ااستخدامف1ي ه1ذه الم1رحلة    ي1تم   و.  اللفظ1ي 

  وق11د وص11ف بلينجس11لي و  . التلم11يذاس11تجابةالبدن11ية الج11زئية والكل11ية ف11ي حال11ة ع11دم   

 س1تخدام يش1به اال " أن1ه ب اإلج1راء ه1ذا  ) (Billingsley & Romer, 1983(روم1ر  

 إلىآثر ألراء التعزيز من اجأي إ) 16ص " (ةالمع1اآس لطريقة المساعدة المتناقص    

 أقل بستهدفبأداء السلوك المآي يقوم  الفرص1ة  لتلم1يذ له1ذا اإلج1راء    هي1ئ   وي.  ق1ل األ

 وق11بل تق11ديم التلقي11نات ،ف11ي آ11ل جلس11ة) المحف11ز الطبيع11ي ( المعل11مق11در م11ن مس11اعدة 

 قل من المساعدة األطريقه مرئيةي1تم تق1ديم المساعدة المتزايدة ب    ن1ه   إل1ذا ف  .  الم1تدرجة 

 .بأداء السلوك السوي السليم المستهدف لضمان القيام ؛آثرأل اإلى

 التالم11يذ ب11نجاح ف11ي ت11دريس إج11راء المس11اعدة المت11زايدة تدريج11يًاولق11د ط11بق 

  عل11ى الت11ي ت11م دراس11تها  اإلعاق11ةاش11تملت ح11االت  ح11يث .   المخ11تلفةعاق11اتاإلذوي 

رآزت الدراس1ات  إن آان1ت معظ1م    و،المتوس1طة الش1ديدة    عاق1ات واإل العقل1ية    اإلعاق1ة 

نص1بت معظ1م الدراسات   اولق1د  ).  Wolery et al, 1992( الش1ديدة  عاق1ات اإلعل1ى  

 ,Browder, Hines( فأآث111ر ًا عام18111اعم111ارهم بلغ ت111عل111ى البالغ111ين مم111ن  

McCarthy, & Fees, 1984) ،     العم1رية عل1ى    عل1ى ال1رغم م1ن اش1تمال الف1ئات 

) (Doyle, Wolery, Gast, Ault, & Wiley, 1990الروض1ة  م1رحلة  طف1ال  أ

 استخدامآذلك تم ).  (McDonnell, 1987 المرحلة االبتدائية والمراهقين تالم1يذ و

إج111راء المس111اعدة  : م111ثل،خ111رىأل اج111راءاتاإل ج111نب م111ع إل111ىجن111با  اإلج111راءه111ذا 

 ).(Cuvo, Leaf, & Borakove, 1978 المتناقصة تدريجيًا

 وهي ، مهام متسلسلةاإلجراءوق1د تطلبت معظم المهارات التي درست بهذا    

م1ن ض11من المه11ارات  .  المه1ام الت11ي تتسلس11ل مع1ا ل11تكوين مه11ارة واح1دة أآث11ر تعق11يدا   

تش11غيل   ت مه11ارةآان11 إج11راء المس11اعدة المت11زايدة تدريج11ياً   الت11ي درس11ت مس11تخدمة   
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اليوم1ية بم1ا ف1ي ذل1ك     رات الح1ياة  مه1ا  و،)(Cuvo et al, 1981الغس1الة والمجف1ف   

 ,Browder الهاتف استخدام ومهارات ، وغس1ل المالبس ،اع1داد وتحض1ير الطع1ام   

Hines, McCarthy, & Fees, 1984).(،    ولع1ب الع1اب الف1يديو Donder & 

Nietupski, 1981) (  وط11ي ،وأداء المه11ام المهن11ية بم11ا ف11ي ذل11ك ت11رتيب الطاول11ة 

 .(Wolery, Ault, Gast, Doyle, & Mills, 1990(المالبس وتغليف المواد 

أن إجراء ) (Wolery & Gast, 1984 وجاست يوق1د ذآ1ر آ1ل من ويلر   

 اإلج11راء يع11د التلقي11نات ع11دد م11ن أق11لعط11اء إنظ11ام  أو ،المس11اعدة المت11زايدة تدريج11يًا

 ال11ذين  تالم11يذأم11ا بالنس11بة لل.   بطبيع11تهمديقل11 التإل11ى ال11ذين يم11يلون تالم11يذ للنس11بألا

إجراء  و التوجيه المتدرج من إجراء آًالن  إف ص1عوبه ف1ي التقل1يد والمحاآ1اة          يج1دون 

آث111ر فاعل111ية وج111دوي ع111ند الق111يام ب111تدريس   أل االمس111اعدة المتناقص111ة تدريج111يًا هم111ا 

  .بطةارتالمهارات المتسلسلة أو الم

   (Graduated Guidance)  :التوجيه المتدرج

 & Foxx(آس وأزرن ت1م تطوي1ر ووص1ف التوج1يه الم1تدرج م1ن ق1بل ف1و          

Azrin, 1973)دورة الم1ياه بص1فه مس1تقله للبالغ1ين مم1ن      اس1تخدام ه1ارات  عل1يم م  لت 

 التضاءل �جراء إخفائيإوالتوجيه المتدرج عبارة عن    .  يعان1ون من اإلعاقة العقلية    

وتوج11يه  عل11يم   يس11تخدم بش11كل متك11رر ف11ي ت   (Fading Procedure)  -التدريج11ي

ويق11وم المعل11م أوًال بالتلق11ين   .   متوس11طة وش11ديدة تإعاق11ااألف11راد مم11ن يعان11ون م11ن    

، وبع1د ذل11ك ي1تجه تدريج11يا   ) الص11حيحةس1تجابة االأي التلق11ين ال1ذي يض11من  (الض1ابط  

مس11اعدة بدن11ية  (ويش11تمل التوج11يه الم11تدرج عل11ى المس11اعدة البدن11ية    .  زال11ة التلق11ين إل

 ِة بلحظ1 ِةه1ذا اإلج1راء عل1ى المعل1م اتخ1اذ الق1رارات لحظ1       ض1من  و).  ج1زئية أو آل1ية  

أي نوع من  تقديم يلزمأو الح1ول ن1وع ومق1دار التلق1ين البدن1ي لمع1رفة إن آ1ان يل1زم             
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التلقين تقديم ل1ذلك يق1وم المعل1م بشكل فوري ب     .   التلم1يذ  اس1تجابة أن1واع التلق1ين حس1ب       

 ، الص1حيحة س1تجابة االع1ندما ي1رى ل1زوم ذل1ك لض1مان الحص1ول عل1ى        ن1وعًا وآ1ثافة   

.   الص11حيحءدااأل التلقي11نات ع11ندما ي11بدأ التلم11يذ ف11ي  وم11ن ث11م يس11تبعد ف11ي نف11س ال11وقت 

 ولح11ين ، وحس1ب الحاج1ه  ،يق1اف التدريج1ي للمثي1رات   إلواال1تقديم  ويس1تمر المعل1م ف1ي    

 بدى وذل1ك ع1ندما ي  ؛ التلقي1نات رحلة الت1ي تس1توجب ال1توقف ع1ن تق1ديم     يص1ل إل1ى الم1     

 ,Wolery et al( الص11حيحة للس11لوك أو المه11ارة المطل11وبة  س11تجاباتإلاالتلم11يذ 

1990  .( 

ي تتسلسل  وهي المهام الت مع مهام مترابطه؛   ولق1د اس1تخدم التوجيه المتدرج     

وق11د ط1بق ت11باعا م1ع األف11راد ال11ذين   .   غس11يل ال1يدين :م1ثل مع1ا لتعط11ي مه1ارة م11رآبة   

وق11د اس11تخدمت معظ11م الدراس11ات البالغ11ين .  عاق11ة عقل11ية ح11ادة وعم11يقةإيعان11ون م11ن 

س11يباني، أوجس11تن، و  آم11ا اس11تخدم  ). Wolery et al, 1992(آأف11راد للعي11نة  

إج11راء التوج11يه ) (Cipani, Augustine, & Blomgren, 1982بلومج11رين 

الم1تدرج لتعل1يم البالغ1ين الملتحق1ين بمراآ1ز التأه1يل ممن يعانون من اإلعاقة العميقة               

 .لم بطريقة آمنةالسالآيفية صعود درجات 

 من حيث ؛ناقصة تدريجيًاويع1د التوج1يه الم1تدرج م1ثل إج1راء المساعدة المت          

مثل رآوب الدراجات (بطة أو المتسلسلة   ارت1 المه1ارات الم  عل1يم    لت تهم1 ئ ومال تهفض1لي أ

 االس11تجاباتويمك11ن ت11دريس سلس11لة آامل11ة م11ن    ).  الهوائ11ية وص11عود س11اللم ال11درج  

غير .   بشكل مستقلاالستجابات من ًاالمج1ال للف1رد آ1ي ي1ؤدي أي1     فس1ح  بالت1تابع مم1ا ي   

 أو غي11ر ، التدريج11ي يك11ون غي11ر مخط11ط  هيقاف11إذا اإلج11راء أن ح11دى مس11اوئ ه11 أن إ

كم111ية المس111اعدة ض111ع ف111ي حس111ابه تقدي111رًا وهم111يًا ل م111وجه، آم111ا أن المعل111م الب111د أن 

 ،جرائية الموثوق بهاإلآ1ذلك م1ن الص1عب جم1ع المعل1ومات ا     ث1م إن1ه م1ن      .  المطل1وبة 
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 ,Wolery & Gast(تق1ف عق1بة ف1ي س1بيل تقييم الدراسات ذات الفاعلية     ق1د  والت1ي  

1984). 

 (Time Delay) :التأخير الزمني

 المثيرات إلى ستجابةاال ال1رابع ل1تحويل ض1بط المثير من تلقين      إلج1راء اأم1ا    

، ستجابةاال عبارة عن إرجاء لزمن    التأخير الزمني ف.  ه1و التأخير الزمني   فالطبيع1ية   

 استجابةمايكون ع1ادة  ( يح1ول ض1بط المثي1ر م1ن خ1الل التأخي1ر الم1نظم للتلق1ين           وف1يه 

آل ويعتمد .  بعد تقديم المثير الطبيعي ) المعلمنموذج1ية صحيحة من قبل الموجه أو        

إجراء المساعدة  وآذلك التوجيه المتدرجو تدريج1يًا  ناقص1ة إج1راء المس1اعدة المت    م1ن   

 أو آ11ثافة ،عل11ى المتغي11رات التدريج11ية م11ن ح11يث الش11كل والوض11ع المت1زايدة تدريج11يًا  

وفي ).  (Cooper et al, 1987مل1ية نق1ل لض1بط المثي1ر     ن1تاج ع إل س1تجابة االتلق1ين  

ن التأخي11ر الزمن11ي يس11تخدم المتغي11رات ف11ي الم11دة ال11زمنية م11ا ب11ين ع11رض   ف11إالمقاب11ل 

.  )التلق11ين الض11ابط (ة م11ن ق11بل المعل11م   الص11حيحس11تجابةاالعط11اء إالمثي11ر الطبيع11ي و 

درس  ي111تلوه تلق111ين الم111   ، ب111تقديم مبكرللمثي111ر  التأخي111ر الزمن111ي  إج111راءات وتتص111ف 

Task Direction (المهمهبح1يث تك1ون هناك فترة تأخير بين عرض   .  س1تجابة لال

   ).Controlling Prompt(والتلقين الضابط من قبل المدرس ) 

 ،الـتأخير الزمني الثابت: ن م1ن التأخير الزمني وهما    ان أساس1ي  اوه1ناك ن1وع   

جلس1ات التجريبية  م1ن ال ن بالعدي1د  آاإلج1رائين ي1بد    آ1ال و  .التأخي1ر الزمن1ي الم1تدرج     و

النموذج (التلقين الضابط الت1ي ي1تم م1ن خالله1ا الع1رض التلقائ1ي للمثيرات الطبيعية و          

نعدام ا(  بالجلس1ات التج1ريبية لمهل1ة الصفر   ول1ية ألوتس1مى ه1ذه الجلس1ات ا      ).  اللفظ1ي 

 ،)المعل11م وال11رد الص11حيح م11ن ق11بل  ،تعل11يمات المهم11هال11زمنية ب11ين أو الفت11رة  ،المهل11ة

 ع1ندما يق1وم المعل1م بتدريس التلميذ بعض الكلمات الوظيفية فإنه         ،كوآم1ثال عل1ى ذل1     
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ثم يقوم ) إقرا الكلمة ،نظ1ر للكلم1ة  ا (هاأيطل1ب م1نه ف1ي ال1بداية أن ينظ1ر للكلم1ة ويق1ر        

 ،"قف" هذه الكلمة هى ( م1ن التلميذ ترديدها  يطل1ب  و ،المعل1م بق1راءة الكلم1ة مباش1رة       

ف11ي مهل11ة الص11فر ي11تفاوت حس11ب     علم11ا ب11أن ع11دد الجلس11ات المقدم11ة     ).  "ق11ف"ق11ل 

وآقاعدة عامة يتوجب تقديم مزيد .  لفرداداء أومس1توى  أو المه1ارة    ص1عوبة المهم1ة     

 وعندما يكون ةصعبأو المهارة  ةم1ن الجلس1ات م1ن مهل1ة الص1فرعندما تك1ون المهم1             

 ).Snell & Gast, 1981 (لفرد منخفضاًًأداء امستوى 

أن إج11راء التأخي11ر  )Snell & Gast, 1981( س11نيل وجاس11ت ذآ11روق11د 

 االس111تجاباتن م111ن ان111وعفه111ناك .  االس111تجاباتخمس111ة أن111واع م111ن  الزمن111ي يش111مل 

التي  الصحيحة فهى االس1تجابات أم1ا  .   الخاط1ئة  االس1تجابات  وثالث1ة م1ن      ،الص1حيحة 

 التي تحدث  االستجابات و  "(Anticipation) التوقع ":وتس1مى ،  التلق1ين تح1دث ق1بل     

آ11د أوق11د ".  (Wait)ن11تظار الا" وتس11مى ،ددض11من فاص11ل زمن11ي مح11   ،التلق11ينبع11د 

م1ع   ، الص1حيحة االس1تجابات  النوع1ين م1ن   آ1ال تعزي1ز  عل1ى ض1رورة   س1نيل وجاس1ت   

هى التى تؤخذ في ) التوقع( التى تحدث قبل التلقين   االستجاباتالتأآ1يد عل1ى أن تل1ك        

 فتشمل تلك التى الخاط1ئة  االس1تجابات أم1ا   .  داء التلم1يذ  أل أومع1يار    ،عت1بار آمح1ك   الا

 ،" (Incorrect Anticipation)ال11توقع الخاط11ئ   " وتس11مى  ،ح11دث ق11بل المثي11ر   ت

" (Error Wait)ن1تظار الخاطئ  الا"وتس1مى  التلق1ين   الت1ي تح1دث بع1د    االس1تجابات و

 خالل عدد التلميذال يستجيب هي أن و" (No Response) ستجابةاال ع1دم  خي1راً أو

 .التلقينعطاء إمحدد من الثواني بعد 

   (Progressive Time Delay))المتزايد (ني المتدرجالتأخير الزم

 استخداملة الصفر قبل ي1بدأ التأخي1ر المتدرج بالجلسات التجريبية العديدة لمه    

التأخير الزمنى المتدرج على الزيادة التدريجية في  ويعتمد  .  أي م1ن أس1اليب التلق1ين      
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وتستمر هذه الزيادة .  ط وتقديم التلقين الضاب   تعل1يمات المهمه،   ماب1ين    ،الم1دة ال1زمنية   

 والمعيار أ إلى و، سلفًاًازم1ن مع1ين يكون محدد   إل1ى   ف1ي الثوان1ي حت1ى يص1ل التلم1يذ           

 . ) أو عدد محاوالت صحيحة،داء معينةأنسبة  (طلوبالمحك الم

نتظار لمدة ثانيتين ال باتعل1يمات المهمه المعل1م بع1د   وآم1ثال عل1ى ذل1ك، يق1وم        

ين من المحاآاة يرْخأوبعد جلستين  )تلقين الضابط والتعل1يمات المهمه  المهل1ة ماب1ين     (

 أي بزيادة ثانية واحدة عن ؛عط1اء مهل1ة ثالث ثواني   إ ي1تم    ،الص1حيحة لق1راءة الكلم1ة     

 ثواني ي مهلة الثمانإلىويستمر هذا النموذج حتى يتم الوصول     .  ينيالجلس1تين االول  

 ثواني ي ثمان قدره  زمنىعطاء النموذج اللفظي بفاصلإوبعدها يتم ) المح1ددة س1لفاً   (

تج11در .  الض1ابط التلق1ين  تم ق1راءة الكلم11ة ق1بل    ت1  وحت1ى ،ف1ي آاف1ة الجلس1ات المتعاق11بة   

 .المناسبالتعزيز  صحيحة البد من إعطاء استجابةمع آل نه أ إلىاإلشارة 

 

 ) Constant Time Delay ( التأخير الزمني الثابت

ختلف ي وهو.  عاقةاإل التعليمية لمتوسطي وشديدي جراءاتاإليع1د م1ن أهم    

لت11زام ال11باحث بمهل11ة زمن11ية مح11ددة ب11ين     ا م11ن ح11يث  ،الم11تدرج ع11ن التأخيرالزمن11ي 

التأخي11ر الزمن11ي وذل11ك عل11ى عك11س   ؛المعل11م م11ن التلق11ين الض11ابط وتعل11يمات المهم11ه

 يقوم المعلمف.   وال1ذي ي1ؤآد عل1ى أهم1ية ال1تدرج ف1ي الزمن بين المرحلتين         ،الم1تدرج 

 وم11ن ث11م تحدي11د مهل11ة زمن11ية ب11ين ع11رض  ،للتلم11يذل11يمها ب11تحديد المهم11ة المطل11وب تع

ولع11ل الكثي11ر م11ن الدراس11ات ق11د  .  التلم11يذ م11ن هالمطل11وب س11تجابةاال و، لل11درسالمعل11م

ا ع11ند تطب11يق  اس11تخدامآث11ر األرب11ع والخم11س ثوان11ي هم11ا   ألأآ11دت عل11ى أن مهلت11ي ا 

    .)Browder & Xin, 1998(جراء التأخير الزمني الثابت إ
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ه111ذا عل111ى مهل11ة زمن11ية مح111ددة يجع11ل م11ن الس111هولة تطب11يق      ولع11ل الث11بات    

آم111ا أن خص111ائص ذوي .   م111زيد م111ن الفاعل111يه والث111باتإل111ىي111ؤدي مم111ا  ،اإلج111راء

 المتوسطة والشديدة من حيث الصعوبات التى يعانونها في اإلدراك واللغة     عاق1ات اإل

 التأخير جراءإ تجعل ، للمثيرات الطبيعيةستجابةاال صعوبة  إلى باإلض1افة  ،والتعبي1ر 

آتس1اب المهارات الضرورية  ا أم1ثل لمس1اعدة ه1ذه الف1ئة عل1ى      ًاالزمن1ي ال1ثابت أس1لوب     

 . المطلوبة لالندماج داخل المجتمع

 (Errorless) اءخطب1دون أ ويعتب1ر التأخي1ر الزمن1ي ال1ثابت ط1ريقة ت1دريس         

لكونها تساعد على عدم وقوع  ؛والشديدة ة المتوسط عاقاتاإلتدريس ذوي   ف1ي حالة    

 بأي محاولة المعلمآما ال يقوم .  التأهيلالتدريب و في جلسات  األخطاءف1ي    م1يذ التال

يكمن و.  للح1د من مقدار المساعدة المعطاة في الجلسات التعليمية الخاصة التجريبية       

جابة الصحيحة خالل مدة التأخير إلعطاء ا على إ  التلميذ حث في   اإلجراءه1دف هذا    

ثابت بأن11ه االس11تراتيجية التدريس11ية الت11ي م11ن  ص11ف التأخي11ر الزمن11ي ال11 ووي.  الزمن11ي

.  ا وتلق1ي الرد عليه ،تعل1يمات المهم1ه  لفاص1ل الزمن1ي ال1ثابت ب1ين     دخ1ال ا إخالله1ا ي1تم    

 فقط على اعطاء التالم1يذ وف1ي ه1ذه الحال1ة ال يس1اعد اج1راء التأخي1ر الزمن1ي ال1ثابت               

من خالل ذلك  و؛خطأوقوع التلميذ في ال على الحد من     بل يساعد المستقلة  اإلجابات  

 .ح المجال له لمدة أطولافسإ

تقديم تعل11يمات  الق11يام ب11 إل11ىج11راء التأخي11ر الزمن11ي ال11ثابت    إتطب11يق يدع11و و

من قبل ل يتبعها التلقين الموجه الفاعمن ثم  و ،ثوانيم1ن ث1م التوقف لعدة         والمهم1ه،   

 مهمهتعليمات الدل  تو.   لح1ث التلم1يذ عل1ى أداء السلوك أو المهمة المطلوبة     ؛المعل1م 

 ف1ي ح1ين أن التلق11ين   ،المس1تهدفة الق11يام بالمه1ارات  ب تالم1يذ عل1ى الش1ئ ال1ذي يوح1ي لل    

.   لالجابة الصحيحةالتلم1يذ وص1ول   الت1ي تض1من     ،المعل1م الم1وجه ي1دل عل1ى مس1اعدة         



 30

 مثي11ر آخ11ربن المثي11ر الم11وجه ج11راء التأخي11ر الزمن11ي ال11ثابت م11ن خ11الل اقت11را  إوي11بدأ 

دخ11ال تأخي11ر ب11ين إن11ه ي11تم إ التلق11ين الم11وجه فاءوب11دال م11ن إعط11.  ل11يه التوج11يهإيح1ول  

 التأخي11ر الزمن11ي ال111ثابت عل11ى أن111ه    إل111ىنظ11ر  وُي.  مثي11ر والتلق111ين الم11وجه  الع11رض  

جاب11ة غي11ر  إف11بدال م11ن جع11ل المتلق11ي يج11يب   .  األخط11اء الخال11ي تق11ريبا م11ن  اإلج11راء

الذي من خالله يتم اقتران ) ص1فر (ن1ه ي1بدأ بالتأخي1ر        فإ ،ص1حيحة عل1ى س1ؤال مبس1ط       

 وم11ن ث11م ي11تم إعط11اء التلق11ين الم11وجه     ،ع11رض للمثي11ر  (م11ع التلق11ين الم11وجه  لمثي11ر ا

 .)مباشرة

 يتبعه مدة تأخير الذي ب1تقديم لتعل1يمات المهمه    وي1بدأ التأخي1ر الزمن1ي ال1ثابت         

 يتبعها ،) وفقًا لقدرات التلميذ،ي1تم تحدي1دها م1ن قبل المعلم     (زمن1ي م1ن بض1عة ثوان1ي       

).  Snell, 1993 (التلميذث1ر على أداء سلوك   يك1ون موض1وعا آ1ي يؤ   ،تلق1ين ض1ابط  

 أو أي تلق11ين مناس11ب ، او إيم11اءة،توج11يه لفظ11يمج11رد وق11د يك11ون المثي11ر أو المحف11ز  

ن11ه ي11تم إف11ي ح11ال حص11ول الس11لوك المطل11وب أث1ناء فت11رة التأخي11ر الزمن11ي،  ف  و.  آخ1ر 

 حال عدم حصول السلوك المستهدفأما .  ويع1زز التلم1يذ عل1ى الفور     ،ايق1اف التلق1ين   

 المعل11م إن ف1 ،عط1اء التلق1ين الض1ابط   إبع1د   و، المح1ددة اإلض1افية خ1الل الفت1رة ال1زمنية    

 تعزيزالق1يام بالتلق1ين وح1دوث الس1لوك المطل1وب      البع1د بع1د      إْذ.  التلم1يذ يق1وم بتلق1ين     

 ).(Wolery et al, 1992 التلميذ
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 السابقةفاعلية في ضوء نتائج الدراسات آثر ألأ التعليمية جراءاتاإل

ددًا م1ن الدراسات والبحوث السابقة التى  ف1ي ه1ذا الج1زء ع1      ال1باحث   ع1رض   ي 

 عاق111اتاإل التعليم111ية المس111تخدمة م111ع ذوي ج111راءاتاإلاعل111ية فدراس111ة ال111ى ه111دفت 

م11ن  ه1ذه الدراس11ات الس1ابقة    يحل1ل وي1ناقش ماتوص11لت ال1يه   ث11م.  المتوس1طة والش1ديدة  

 .التالميذخصائص هؤالء الة  مالءمجراءاتاإل ُبغية تحديد أآثر هذه ،نتائج

 المتوسطة عاقاتاإلنسب لتدريس ذوي أل اجراءاتاإلس1تنتاج  الك1ى يمك1ن    و

 م11ن خ11الل مقارن11ة   ،م11نهج الدراس11ات المقارن11ة  ع11تمد ال11باحث عل11ى   اوالش11ديدة فق11د  

ن ثنيا في هذه الدراسات على مقارنة تم الترآيزلق1د  .   التعليم1ية المخ1تلفة    ج1راءات اإل

ن أوالجدير بالذآر .   لتدريس مهارات متنوعة ومختلفةجراءاتاإلأو أآث1ر م1ن هذه    

 ت المتوس1طة والش1ديدة بح1يث تم   عاق1ات اإلجم1يع ه1ذه الدراس1ات رآ1زت عل1ى ذوي       

 .   من حيث الفاعلية والكفاءةمع هذه الفئه  المطبقة جراءاتاإلمقارنة 
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 مع مجموعة إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًاف1ي ه1ذا الص1دد ت1م مقارنة      

وقد  . المتوس1طة والش1ديدة  عاق1ات اإلتعل1يم ذوي  س1تخدمت ف1ي    الت1ى ا ج1راءات م1ن اإل  

 م1ع إج1راء   اإلج1راء ه1ذا  ) Cuvo et al, 1981( وآخ1رون  آ1يفو  س1تخدم آ1ل م1ن   ا

 إعاقاتمه1ارات الغس1يل لمجم1وعة م1ن البالغين ممن لديهم        عل1يم    الم1تدرج لت   التوج1يه 

.   المساعدة المتزايدة تدريجيًاإجراء م1ع  اإلج1راء  مقارن1ة ه1ذا      تأيض1ا تم1   .  متوس1طة 

 يعان1ون م11ن  أف1راد س11تة عل1يم  ع1ند ت مقارن1ة بي11نهما  ) Day, 1987(داي ولق1د أج1رى   

إج11راء المس1اعدة المتناقص11ة   اس1تخدام  ت11م  فق1د ف11ي ه1ذه الدراس11ة أم1ا  .   ش11ديدةإعاق1ات 

 آإج11راء  المت11زايدة تدريج11ياالمس11اعدة اس11تخدام ف11ي ح11ين ت11م ، آإج11راء قبل11يتدريج11يًا

 بص1ورة آبيرة عند  أق1ل  أث1ناء ال1تدريب آان1ت    األخط1اء ن1تائج أن    ال أظه1رت و . بع1دي 

.   نسبة أعلى من اآتساب المهارات المطلوبةإلى مما أدى    ، التلقي1نات القبل1ية    اس1تخدام 

 إال أن ، الص111حيحةاالس11تجابات ين آان111ا فاعل11ين ف111ي زي11ادة نس111بة   اإلج11راء وم11ع أن  

إج111راء المس111اعدة المتناقص111ة  اس111تخداممتوس111ط اآتس111اب المه111ارة آ111ان أعل111ى ع111ند  

 .تدريجيًا

 ,Glendenning, Adams(و ستيربيرج ، آدامز،جليندينجوقارن آل من 

& Sternberg, 1983)  إج11راء المس11اعدة   : وه11ي، مخ11تلفةإج11راءات ةثالث11ب11ين

إجراء   و،)مع تلقين لفظي (إج1راء المس1اعدة المتناقصة تدريجياً    ،المت1زايدة تدريج1ياً   

 اس111تخدام أن إل111ىتوص11لوا  و).   تلق111ين لفظ111يب11دون  (ة تدريج111يًاالمس11اعدة المتناقص111 

. األخطاء عدد من أقلس1اعد عل1ى اآتساب المهارة ب     ق1ل  األ إل1ى األآث1ر   م1ن    اإلج1راء 

إج111راء  اس111تخدامأن ؤه ال جليندي111نج وزم111 أآ111د،وف111ي تعل111يقهم عل111ى ن111تائج الدراس111ة 

 ف11ي ح11ين أن ،يذالتالم11 اس11تجابة ع11دم إل1ى ربم11ا ي11ؤدي  المس1اعدة المتناقص11ة تدريج11ياً 

 ،التالميذتعزيز السلوك السلبي لدى س1اهم في  المس1اعدة المت1زايدة تدريج1يًا       اس1تخدام 
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وم1ع زي11ادة  .  التلم1يذ  اس1تجابة م1ن خ1الل أن1ه ي1تطلب زي11ادة المس1اعدة ف1ي حال1ة ع11دم        

 بشكل التالميذ استجابةالمس1اعدة والتعزي1زات فق1د آان1ت المحص1لة النهائية هي عدم         

إج111راء المس111اعدة   أن المش111ار ال111يها  لقائم111ون عل111ى الدراس111ة   واس111تنتج ا .  ص111حيح

الس111تجابات اتعزي111ز التأآ111يد عل111ى   م111ن خ111الل  ، ه111و األفض111ل المتناقص111ة تدريج111ياً 

 . السلبيةاالستجابات وعدم تعزيز ،الصحيحة

 

 

 ,Walls, Crist( وج11رانت ، س11انيكي، آرس11ت،وال11سأج11رى آ11ل م11ن و 

sienicki, & Grant, 1981) تدريج1ياً   المس1اعدة المتناقص1ة  إج1راء   ب1ين ةقارن1 م، 

  ن111تائجأظه111رتو.  التوج111يه الم111تدرج و ،إج111راء المس111اعدة المت111زايده تدريج111ياً  م111ع 

 أقل  ومعدًال، متوسطة أظهروا أخطاء أآثرإعاقات مم1ن لديهم    التالم1يذ أن  دراس1تهم   

 مقارنة ، احت1ياجهم لزمن أطول لتعلم المهارة   إل1ى  باإلض1افة  ،لالس1تجابات الص1حيحة   

ب11ين  جوه11رية ف11روقأي تظه11ر ه11ذه الدراس11ة  ل11م آم11ا .   بس11يطةإعاق11اتهم بم11ن ل11دي

 . أو الزمن المطلوب لتعلم المهارة،األخطاءبالنسبة لعدد  الثالثة جراءاتاإل

 بالعدي1111د م1111ن إج1111راء المس1111اعدة المت1111زايدة تدريج1111يًامقارن1111ة وم1111ن خ1111الل 

ف عي11نة خ11تالاتخ11تلف بالدراس11ات آان11ت ن11تائج ه11ذه  األخ11رى  المخ11تلفة ج11راءاتاإل

 ,Doyle  شوستير، و ميير،ليدووتوصل   . والسلوآيات المطلوب تعديلها،ال1بحث 

Schuster, & Meyer, 1996) ( إج1راء المس1اعدة    دراس1ة أن  90 م1راجعة  بع1د

 آم11ا ،تدريج11يًا هالمتناقص1 المس11اعدة آث11ر فاعل11ية م1ن إج11راء  أ آ1ان  المت1زايدة تدريج11ياً 

في .  )Error Correction ( للخطأرتص1حيح المباش1  الآث1ر فاعل1ية م1ن إجراء   أآ1ان  

إج11راء ع11ند مقارن11ة  ، والكف11اءة م11ن ح11يث الفاعل11ية   باي11نتح11ين أن ه11ذه الدراس11ات ت  
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إج1راء المساعدة  ح1يث آ1ان     ؛إج1راء التوج1يه الم1تدرج      ب المس1اعدة المت1زايدة تدريج1ياً     

 ع1ند مقارن1ته بكل من إجرائي التأخير الزمني الثابت   ، فاعل1ية  أق1ل  المت1زايدة تدريج1ياً   

 ،ع11دد الجلس11ات و ،ب المه11ارةاآتس11الآم11ية ال11وقت المطل11وب   م11ن ح11يث ؛والم11تدرج

 .األخطاءنسبة وآذلك 

 ,Doyle, Wolery (و أل11ت، و ويل11يو جاس11ت   و ولي11ريدوي11لوق11ارن 

Gast, Ault, & Wiley, 1990)   إجراء و إج1راء المساعدة المتزايدة تدريجياً ب1ين

ل11بعض أطف11ال الوظيف11ية  الكلم11ات ةاءمه11ارة ق11رعل11يم  ع11ند ت،التأخي11ر الزمن11ي ال11ثابت 

 متوس111طة إعاق111ات مم11ن ص111نفوا عل111ى أنه111م يعان11ون م111ن   ،ة ماق111بل المدرس111ةلم11رح 

 ،األخطاء  عددضوء في ،الكفاءةو ،قياس الفاعليةوقد تم في هذه الدراسة   .  وش1ديدة 

نتائج وقد أسفرت .  يناء اإلجركل ل وأخيرا التعميم  ،س1تجابة اال ترس1يخ    ،زم1ن ال1تعلم   

المح11ك المرجع11ي ، ين ف11ي تحق11يق المس11توى المطل11وباإلج11راء ع11ن فاعل11يةالدراس11ة 

 ، مما أعطى أفضلية واضحة إلجراء التأخير الزمني الثابت ،لالس1تجابات الص1حيحة   

 وآ11ذلك ال11زمن المطل11وب ل11تعلم  ،م11ن ح11يث قل11ة أخط11اء المجم11وع الكل11ي للمح11اوالت  

ين اإلجراءأن التعميم  وستجابةاالس1يخ  بالنس1بة لتر  أظه1رت الن1تائج     آم1ا   .  س1تجابة اال

 أسابيع 5(  والتعميم خالل المدة الزمنية المطلوبة   ستجابةاالآان1ا فاعل1ين في ترسيخ       

 ).بعد انتهاء الجلسات التعليمية

التأخي1ر الزمني الثابت  ب1ين  ) McDonnell, 1987(مكدون1يل  آ1ذلك ق1ارن   

التي حاول  ، دراس1ته ج1راءات إلع1ند تطب1يقه    ،و إج1راء المس1اعدة المت1زايدة تدريج1ياً       

الذين  التالميذ بعض منآتس1اب مهارات الشراء  ا إمكان1ية م1ن خالله1ا التع1رف عل1ى      

آيفية شراء  التالم1يذ عل1ى تعل1يم    الدراس1ة رآ1زت  ، ح1يث     ش1ديدة  إعاق1ات يعان1ون م1ن     

النتائج أن التأخير أظهرت و.  اد  الغذائية وم1 ل م1ن مح1ل ل     بع1ض المأآ1والت البس1يطة     
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 آان11وا التالم11يذف.  س11هولة ع11ند تعل11يم مه11ارة الش11راء    الزمن11ي ال11ثابت أآث11ر فاعل11ية و   

 ،بط11اطس( والتع11رف عل11ى المأآ11والت المطل11وبة   ، للمهم11ةس11تجابةاالق11ادرين عل11ى  

 التي األخطاء ع1دد  ك1ان ف ،أق1ل  وف1ي م1دة زمن1ية       ،األخط1اء  ع1دد م1ن      أق1ل ب) بس1كويت 

 18 مقاب11ل اء،خط11ا 9إج11راء التأخي1ر الزمن11ي ال1ثابت    ع11ند تطب1يق  التالم1يذ وق1ع ف11يها  

 .     إجراء المساعدة المتزايدة تدريجيًاخطأ تم الوقوع فيها عند تطبيق 

 وإن ،جراءاتاإلتمت مقارنته بالعديد من التوجيه المتدرج فقد   إج1راء   وأم1ا   

حاول111ت مقارن111ة فاعلي111ته م111ع إج111راء المس111اعدة المتناقص111ة  آ111ان غالب111ية الدراس111ات 

 ب11ين (Gast & Wolery, 1988) جاس11ت، و ولي11ري  ح11يث ق11ارن  .  تدريج11يًا

ل ال11وجه يومه11ارة غس11  ،ص11نبور الم11ياه مه11ارة الش11رب م11ن   عل11يم ين ع11ند تاإلج11راء

 َالِآالدراسة أن أظهرت و.   ال1ذين يعانون من متالزمة داون  التالم1يذ لمجم1وعة م1ن     

الن11تائج ل11م  ، إال أن  المه11ارة المطل11وبة التالم11يذين آان11ا فاعل11ين ف11ي إآس11اب   اإلج11راء

 األخطاء وستجابةاالة نسبأما من حيث .  بين اإلجرائينذات داللة  تظه1ر أي فروق     

 .آانت متقاربة وليست ذات داللةفقد  زمن التعلم وآذلك

التوج111يه  تم111ت مقارن111ة  ) Billingsley, 1986(ف111ي دراس111ة بيلنجس111لي   

 الدراس1ة س1بعة مراهقين   ش1ملت ح1يث   .  م1ع إج1راء التأخي1ر الزمن1ي ال1ثابت          الم1تدرج 

 بحيث يقدم إجراء ألحد ،وضعوا في مجموعاتالذين و ، الشديدة عاقاتاإلم1ن ذوي    

 التوجيه المتدرجإجراء آان يقدم  . ثانلتلميذ اآلخ1ر  اإلج1راء  ف1ي ح1ين يق1دم      التالم1يذ 

إجراء التأخير الزمني يقدم في حين آان  ،عليميةبع1د التعزي1ز ول1يس أث1ناء الجلسة الت      

 واضحة بين ًاف1روق ه1ناك  أن الن1تائج  ول1م تظه1ر     .  ال1ثابت أث1ناء المح1اوالت التعليم1ية       

 تا آلاستخدام تعلم المهارة بالتالميذجميع واستطاع .   م1ن ح1يث الفاعلية    ؛يناإلج1راء 

 .الطريقتين



 36

تم1ت مقارن1ته بإج1راء التأخير     فق1د  إج1راء المس1اعدة المت1زايدة تدريج1ياً      وأم1ا   

 ,Bennett) ، وجاست، و وليري، و شوسترتيبينح1اول  ح1يث  .  الزمن1ي الم1تدرج  

Gast, Wolery, & Schuster, 1986) ين أآث11ر فاعل11ية اإلج11راء مع11رفة أي

 صنفوا على أنهم أفرادوآف1اءة ع1ند ت1دريس مه1ارة ق1راءة الل1وحات اإلعالن1ية لثالثة              

 بحيث تم ،ع1ن طريق التعلم المباشر   الل1وحات   ق1دمت   و.   ش1ديدة  إعاق1ات يعان1ون م1ن     

 وخ11الل المش11اهدة ، عل1ى مع11رفة الل11وحات المطل1وبة ف11ي نف11س البي1ئة   التالم11يذت1دريب  

ن وإن آ111ان إج111راء التأخي111ر  ين ف111اعالاإلج111راءالن111تائج أن وق111د أظه111رت .  الحس111ية

 من عدد أقل استطاعوا تعلم المهارة في األفرادالزمن1ي الم1تدرج أآف1أ م1ن ناح1ية أن           

 .للتعلم الالزم  وآذلك الزمن،األخطاءومحاوالت ال

الم11تدرج بمجم11وعة  إج11راء التأخي11ر الزمن11ي  العدي11د م11ن الدراس11اتقارن11ت و

 التأخير الزمني إن آان1ت في معظمها رآزت على إجراء  و،ج1راءات اإلمخ1تلفة م1ن     

، أول11ت ح11اول :عل11ى س11بيل الم11ثال .  ه تدريج11يًاالمتناقص11وإج11راء المس11اعدة  ،ال11ثابت

 يناإلج11راء ةن11رقام) Ault, Gast, & Wolery, 1988 (وجاس11ت، وولي11ري 

 تالميذثالثة عليم عند ت) خي1ر الزمني الثابت   التأ  و ،إج1راء التأخي1ر الزمن1ي الم1تدرج       (

ن11تائج ول11م تح11دد  .  ش11ديدة مه11ارات ق11راءة الكلم11ات المص11ورة  ال عاق11اتاإلذوي م11ن 

حيث  ؛الدراس1ة م1ا إذا آ1ان أح1دهما أفضل من اآلخر لتدريس هذه الفئة من المعاقين       

 هااماستخدعدد المحاوالت التي تم    إلى باإلضافة ، وزمن التعلم  ،األخط1اء ع1دد   آ1ان   

ترسيخ آان  م1ن حيث األفضلية أيضا    و ،م1تفاوتة  المس1توى المطل1وب      إل1ى للوص1ول   

 .يناإلجراء استخدام عند ،واضحًا والتعميم للمهارات المكتسبة ستجابةاال

 ,Goodby, Gast, & Wolery(، و جاست، و وليري جودبايوتوصل 

ارن11تهم إج11راء  وذل11ك ع11ند مق  ؛ لن11تائج الدراس11ات الس11ابقه  ن11تائج مقارب11ة إل11ى (1987
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رآزت دراستهم  حيث ً؛التأخي1ر الزمن1ى المتدرج بإجراء المساعدة المتزايدة تدريجيا    

 ،سيارة( وتحديد وظائفها ،األشياء مه1ارة التع1رف عل1ى      التالم1يذ  ه1ؤالء    ل1ى تعل1يم   ع

 عاق11ات اإل  ذويالتالم11يذ ف11ي إآس11اب  ن آف11اءة وفاعل11ية  ءاوأظه11ر اإلج11را ).  ثالج11ة

الف11روق ل11م تك11ن واض11حة وإن آان11ت ه11ناك    غي11ر أن .  وبةالش11ديدة المه11ارات المطل11 

فاعلية إجراء وأما  ، التأخي1ر الزمن1ي الم1تدرج م1ن حيث زمن التعلم         إلج1راء فض1لية   أ

 م11ن خ11الل ع11دد ج11راءاتاإل مقارن11تها بالعدي11د م11ن تتم11فق11د التأخي11ر الزمن11ي ال11ثابت 

 ستجابةاالخ   وترسي ، زمن التعلم  إلى باإلضافة األخطاء نسبة   ،األخط1اء  ،المح1اوالت 

 وإن ، آان أآثر فاعليةجراءاتاإل من  ًال1م تظه1ر ن1تائج ه1ذه الدراس1ات أي          .  والتعم1يم 

دراسة أولت واظهرت .  خرى أإلىف1ي النتائج من دراسة  باين آ1ان ه1ناك بع1ض الت1       

فاعل11ية وآف11اءة إجرائ11ي التأخي11ر الزمن11ي ال11ثابت  ) Ault et al, 1988(وآخ11رون 

 م11ن ذوي أف11رادف عل11ى الل1وحات اإلعالن11ية ل1ثالثة   تعل1م مه11ارة التع1ر  والم1تدرج ف11ي  

 و ،جرفين، و أيض1ا الدراس1ة الت1ي قام بها شوستر   آم1ا أظه1رت   .   الش1ديدة  عاق1ات اإل

لمقارن11ة إج11راء التأخي11ر ) (Schuster, Griffen, & Wolery, 1992ولي11ري 

  ن11تائج)Simultaneous prompting(الزمن11ي ال11ثابت وإج11راء التلق11ين الم11توازي  

 . مماثلة

إجراء المساعدة جراء التأخير الزمني الثابت ب  الدراس1ات الت1ي قارنت إ     وأم1ا   

كان11ت ف11ي معظمه11ا ت11ؤآد عل11ى أفض11لية إج11راء التأخي11ر الزمن11ي    ف المت11زايدة تدريج11يًا

جاس1ت، و أل1ت، و وليري، و   دراس1ة  ف ؛ الش1ديدة عاق1ات اإلال1ثابت ع1ند ت1دريس ذوي      

  (Gast, Ault, Wolery, Doyle, & Belanger, 1988(دوي1ل، و بيالنج1ر   

 مع أفضلية ملحوظة إلجراء ،نين ف1اعال اإلج1راء  آ1ال أآ1دت أن   ،عل1ى س1بيل الم1ثال    

 وآ11ذلك ،المحاول11ةأث11ناء ع11دد المح11اوالت والخط11أ   وآ11ان .  التأخي11ر الزمن11ي ال11ثابت  
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إج11راء  مقارن11ة ب، ع11ند إج11راء التأخي11ر الزمن11ي ال11ثابت   أق11لال11زمن المطل11وب لل11تعلم   

إج11راء  ب11ين) 1989 (وق11ارن آ11ل م11ن ميل11ر وتيس11ت .  دريج11يًاالمس11اعدة المتناقص11ة ت

ميلر وزميله  قامحيث   ؛إجراء التأخير الزمني الثابت   و المس1اعدة المتناقص1ة تدريجياً    

 مجموعة من مهارات الغسيل استخدام على   اإلعاقةب1تدريب مجموعة من متوسطي      

 قام11وا التالم11يذالن11تائج أن أظه11رت و.  )المجف11فتش11غيل الغس11الة و: م11ثال(المتسلس11لة 

إج11راء التأخي111ر   وآ11ان تطب111يق   خ11الل ثالث111ة أس11ابيع  % 100ب11تعلم المه11ارة بنس111بة   

 وآ1ذلك ال1وقت المستخدم أثناء   ،األخط1اء الزمن1ي ال1ثابت أآث1ر فاعل1ية م1ن خ1الل قل1ة          

 .الجلسات التعليمية

ويمك11ن م11ن خ11الل الع11رض الس11ابق للدراس11ات المخ11تلفة الت11ى قارن11ت ب11ين        

 المتوس11طة والش11ديدة عاق11اتاإلالمخ11تلفة المس11تخدمة م11ع ذوي   عليم11ية التج11راءاتاإل

 :ستخالص مايلىا

ة فاعل11ة ف11ي إآس11اب متوس11طي وش11ديدي  م11ييعل التج11راءاتأن جم11يع ه11ذه اإل .1

 أو ، أو سلوآية، س1واُء آان1ت مه1ارات مع1رفية        ، المه1ارات المخ1تلفة    اإلعاق1ة 

 .وظيفية

نه111ا أة، إال  فاعل111ة ف111ي إآس111اب المه111ارات المخ111تلفج111راءاتم111ع أن ه111ذه أإل .2

 م11ن ح11يث األفض11لية ف11ي ترس11يخ    ؛تخ11تلف ع11ند مقارن11تها ببعض11ها ال11بعض   

 . وتعميم المهارات المكتسبة،ستجابةاال

 يتض11ح أن إج11راء التأخي11ر الزمن11ى  ،م11ن خ11الل ع11رض الدراس11ات المخ11تلفة  .3

 .جراءات عند مقارنته ببقية اإل،آثر فاعليةالالثابت هو ا
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ثابت م11ن خ11الل قل11ة ع11دد مح11اوالت تب11رز فاعل11ية إج11راء التأخي11ر الزمن11ى ال11  .4

الزمن المطلوب إلآتساب قص1ر   و،األخط1اء  وآ1ذلك نس1بة     ،إآس1اب المه1ارة   

 .المهارة

فاعل1ية إج1راء التأخي1ر الزمن1ى ال1ثابت ظهرت بشكل واضح في أن إآتساب               .5

  . جراءات مقارنة ببقية اإل،المهارة وتعميمها آان أفضل
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 تخ11تلف اإلعاق11ة متوس11طي وش11ديدي التالم11يذ خص11ائص نإ :الق11ول نس11تطيع 

 فيما يتعلق األساسيةولع1ل المشكلة  .  اإلعاق1ة بش1كل واض1ح ع1ن خص1ائص بس1يطي          

بة ومص11حغال11بًا  تك11ون أن إعاق11تهم اإلعاق11ة متوس11طي وش11ديدي التالم11يذبخص11ائص 

 ة ع11ند وض11ع الخط11،األم11ر ال11ذي يجع11ل مهم11ة معل11م الفص11ل ص11عبة .  رىأخ11بإعاق11ة 

.  إحداها شديدة وقد تكون ،آثر من إعاقةأيعانون من    التالميذلك1ون هؤالء     عليم1ية الت

 ،صعبة وإن آانت ،ن مهم1ة تعل1يم ه1ذه الفئة من المعاقين غير مستحيلة   إم1ع ذل1ك ف1     و

 وجود استراتيجية إلى آما تحتاج ، فهم واضح ودقيق لخصائص الطفل    إل1ى وتح1تاج   

 بحيث يستطيع الطفل ؛ ص1حيح تعليم1ية مالئم1ة تس1اعد عل1ى إيص1ال المعل1ومة بش1كل        

 .آتساب وتعميم المعلومةاتعلم و

االآاديمية الوظيفية مهارات الأن التى تمت مراجعتها الدراس1ات  أثب1تت   وق1د    

يالح11ظ   و. تعلمه11ااإلعاق11ة و وش11ديدو متوس11طالتالم11يذم11ن المه11ارات الت11ي يس11تطيع  

التعلم من مرحلة  على التالميذ هؤالء ة قدرإلى ف1ي النظرة  ًا أن ه1ناك تط1ور     ال1باحث 

وق11د ذآ11ر .   والم11نظورة م11رحلة تعل11م الكلم11ات المق11روءةإل11ى الوظيف11يةتعل1م الكلم11ات  

الع11بارات والكلم11ات الوظيف11ية     أن (Singh & Singh, 1986)وس11ينٍج   س11ينج

 في ًا مهمنها ليست فقط عامالأل ذلك ،اإلعاقةض1رورية وهام1ة لمتوس1طي وشديدي        

لنفسه يض1ا تس1اعد عل1ى تحق1يق الف1رد      أ ولك1ن  ،هتواص1ل الف1رد م1ع البي1ئة المح1يطة ب1       

 . داخل المجتمعاالستقالليةدرجة من 

ال يمك1ن أن تصبح فاعلة ومؤثرة ما    إال أنه1ا     الكلم1ات الوظيف1ية   وم1ع أهم1ية      

ولع111ل خص11ائص متوس111طي  .  ل11م تك11ن قائم111ة عل11ى أس11س وط111رق تعليم11ية مناس11بة      

مجم1111وعة م1111ن إيج1111اد  - ح1111د بع1111يد إل1111ى - تجع1111ل م1111ن المه1111م  اإلعاق1111ةوش1111ديدي 

 المهارات التالميذ والتي تكون فاعلة في اآساب    ،االس1تيراتيجيات التعليم1ية المناسبة    
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على ) Wolery et al, 1992(وليري وآخرون وفي هذا الصدد، يؤآد .  المطل1وبة 

 التعليم1ية التي تحد  ج1راءات اإلخت1يار  اعل1ى  ًا أن المه1م لمعل1م الفص1ل أن يك1ون ق1ادر        

 البد أن تكون قادرة على تحويل   جراءاتاإله1ذه   .  أق1ل ة   وبم1دة زمن1ي    ،األخط1اء م1ن   

 . المثيرات الطبيعيةإلى ستجابةاالضبط المثير من تلقينات 

 ه11ي ، تعليم11يةإج11راءاتأرب11ع  توض11يح إل11ىالدراس11ة الحال11ية  تط11رقت ولق11د  

ه11ذه وأن .  اإلعاق11ة متوس11طي وش11ديدي التالم11يذ عل11يماالآث11ر انتش11ارا وفاعل11ية ع11ند ت

  .اتهااستخدامخ1تالف خصائص1ها و  ابتخ1تلف   ،الدراس1ات ا عرض1تها   آم1  ،ج1راءات اإل

المساعدة  :يه1 س1ترتيجيات الت1ي ت1م مناقش1تها ف1ي ه1ذا ال1بحث        إلااإلج1راءات أو   ن  أو

وأيض111ا  ،التوج111يه الم111تدرجو ، والمس111اعدة المتناقص111ة تدريج111ياُ ،المت111زايدة تدريج111يًا

 ستجابةااللى أساس تلقين تقوم عنها أو ،الم1تدرج ، وال1ثابت : بقس1ميه التأخي1ر الزمن1ي     

و أ المثي11ر الم11وجه  إل11ىلك11ي ي11تم تح11ويل ونق11ل ض11بط المثي11ر م11ن الوس11ائل المثي11رة        

عل1ى تق1ديم أس1لوب تعليم1ي يختلف     تع1تمد  س1تراتيجيات  إلآ1ل ه1ذه ا  ن  أو.  المس1تهدف 

 االختالف :مثال على ذلك.  ب التدريسيلاس1 أه ف1ي  تش1اب ن آ1ان ه1ناك   إخ1ر و  آلع1ن ا  

فق11ط ف11ي أن يظه1ر  ص1ة تدريج11يُا والمس11اعدة المت1زايدة تدريج11يًا    المس11اعدة المتناقب1ين 

 ستجابةااللضمان  المعلم التدريج1ي للمس1اعدة الت1ي يقدمها        ول يرآ1ز عل1ى التقل1يل      ألا

ق11وم عل11ى مفه11وم مع11اآس     ت ف11ي ح11ين أن المس11اعدة المت11زايدة تدريج11ياً     ،الص11حيحة

.   الصحيحةستجابةاال  ه1نا يق1وم ب1زيادة المساعدة لضمان       المعل1م ن  أل ؛ولألللمفه1وم ا  

طف111ال ألآل111تا الط111ريقتين فاعلي111تهما ف111ي توص111يل المعل111ومة بش111كل فاع111ل ل   وأثب111تت 

 .اإلعاقةمتوسطي وشديدي 

 التالم111يذنس111ب لتعل111يم أل اج111راءاتاإلجاب111ة ع111ن أي ه111ذه إلف111ي محاول111ة لو 

َعَم11َد  ، وب11االخص مه11ارات الق11راءة، المه11ارات المخ1تلفة اإلعاق11ةمتوس1طي وش11ديدي  
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 والتي قارنت بين هذه ،مجموعة من الدراسات المقارنة   عرض   إل1ى حال1ي   ال1باحث ال  

بش11كل تفاوت11ت الدراس11ات ن11تائج أن وم11ع .   م11ن ح11يث الفاعل11ية والكف11اءة ج11راءاتاإل

 وهم111ا ال111ثابت  ؛جرائ111ي التأخي111ر الزمن111ي إفاعل111ية عل111ى دالئ111ل أن ه111ناك ، إال ع111ام

جرائ111ي إد مقارن111ة يض111ا ع111نأ.  االخ111رىالتعليم111ية  ج111راءاتاإلمقارن111ة ب ،والم11تدرج 

فض1ل نس11بيا  أأن التأخي11ر الزمن1ي ال11ثابت  م1ن خ11الل الع1رض   تض11ح االتأخي1ر الزمن1ي   

ولع11ل م11ا .  اإلعاق11ة ع11ند ت11دريس متوس11طي وش1ديدي  ،م1ن التأخي11ر الزمن11ي الم1تدرج  

 أو تعل1يمات المهم11ه يمي1ز التأخي11ر الزمن1ي ال11ثابت ه1و وج11ود م1دة زمن11ية مح1ددة ب11ين      

 مما يؤدي ،اإلجراء سهولة تطبيق إلىر ال1ذي ي1ؤدي    م1 أل ا ؛المعل1م ال1رد الم1توقع م1ن       

   .رب توقع ثبات وفاعلية أآإلى

 

 

 

 

 

 

 

 اتـتوصيال

ف11ي ض11وء ماتوص11ل إل11يه ال11باحث أث11ناء ع11رض وتحل11يل ومناقش11ة طب11يعة           

 النظ11رية له11ذه  األساس11يةم11ن خ11الل إب11راز أه11م المرتك11زات   و ، التعليم11يةج11راءاتاإل

ش1ة نتائج الدراسات والبحوث التى حاولت   ع1رض ومناق   ال1ى ض1افة   ، باإل ج1راءات اإل

 ، المتوس11طة والش11ديدة عاق11اتاإل ذوي التالم11يذ م11ع ج11راءاتاإلدراس11ة فاعل11ية تل11ك   



 43

الباحثين   التى قد تفيد،مجم1وعة م1ن التوص1يات والمقت1رحات    تق1ديم  ف1يما يل1ي    يمك1ن،   

 :وذلك على النحو اآلتى.  التالميذ هؤالء والعاملين مع

 المتوس11طة  عاق11ات فية لحص11ر ع11دد ذوي اإل الق11يام بدراس11ات ديموج11را   .1

 .هم في المملكة العربية السعوديةإعاقاتوالشديدة ونوع 

آث11ر ه11ذه  ألكش11ف ع11ن  ف11ي المملك11ة ل الق11يام بإج11راء دراس11ات تج11ريبيه     .2

 المتوس111طة عاق111ات ف111ي ت111دريس ذوي اإلفاعل111ية التعليم111ية ج111راءاتاإل

 .والشديدة

ه الفئة في المدارس الق1يام بتص1ميم م1ناهج خاص1ة تتبن1ى فلس1فة دم1ج ه1ذ           .3

 .حتياجاتهماالعادية وتتناسب مع قدراتهم و

عم11ل دورات مس111تمرة للمعلم111ين للتع111رف عل111ى آ111ل ماه111و جدي111د م111ن    .4

 .وسائل وطرق تدريس مالئمة لهذه الفئة

 عاق111ات اإلتوج111يه المراآ111ز العامل111ة ف111ي مج111ال تعل111يم وت111دريب ذوي        .5

لتى تم  اس1ية  التدريج1راءات  اإلاس1تخدام أهم1ية  ال1ى  المتوس1طة والش1ديدة     

 .عرضها في هذه الدراسة
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Abstract 

 The integrated movement that emerged in Saudi Arabia 

during the last years to educate students with disabilities, 

especially those with mild disabilities, has increased the 

acceptance of including students with moderate and severe 

disabilities in public schools.  However, as students with 

moderate and severe disabilities exposed to the least restrictive 

environment, the need to acquire learning skills has become 

crucial.  Therefore, this study was an attempt to identify 

instructional procedures that are effective and efficient in 

teaching students with moderate and severe disabilities, and 

which one of these instructional procedures is the most 

effective and efficient. 


